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El 2021 ha estat el vuitè any de
funcionament de respon.cat, des del
2014, si bé la creació formal com a
associació es va produir al 2015.

Ha estat un exercici encara marcat pel
context de pandèmia però on la mirada ja
ens ha portat a abordar nous reptes,
definint reptes a llarg termini en el marc
del que hauria de ser un nou contracte
social, i específicament sobre el paper que
hauria d’exercir l’empresa, orientada a
crear valor compartit a partir d’un marcat
sentit de propòsit.

Han tingut continuïtat programes
importants com RSE.Pime, els Premis
Respon.cat, el Curs de Formació en RSE
per empreses membres, i els grups de
treball, gairebé tot en format en línia.

Respecte als Premis Respon.cat, a
començament d’any es va fer l’acte de
lliurament de l’edició del 2020, i s’ha
previst donar continuïtat a aquesta
calendarització, que evita la concentració
d’actes a final d’any, de manera que els
premis del 2021 es lliuraran a
començament del 2022.

Aprofitant la necessitat de virtualitzar el
nostre funcionament, al 2021 s’ha posat
en funcionament una aplicació mòbil i
web, la Comunitat Digital Respon.cat, que
pretén facilitar la relació entre els
membres i l’accés als materials.
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La present memòria recull les accions dutes a terme durant el 2021, ordenades segons les
línies d’actuació a partir de les quals estructurem el funcionament:

ü Organització

ü Línia 1 - RSE i lideratge

ü Línia 2 - Capacitació i desenvolupament

ü Línia 3 - Foment de l’RSE

ü Comunicació

Índex 
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Govern corporatiu: Assemblea    

Memòria 2021

Enguany va tenir lloc l’Assemblea general ordinària de Respon.cat el dia 6 de juliol de 2021,
durant la qual es va renovar la Junta de Govern de Respon.cat ja que segons preveuen els
estatuts van esgotar el mandat després d’haver complert el període de tres anys.

Prèviament a l’Assemblea es va tenir una conversa amb Carles Campuzano, exdiputat i director
de Dincat, sobre el nou contracte social.

Més informació a:
https://www.respon.cat/hp-ampans-i-corresponsables-sincorporen-a-la-junta-de-govern-de-respon-cat/
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Presidenta
Mercè Mullor
Mullor SA

Secretari
Narcís Bosch
Consell Cambres

Vocal
Joana Amat
Amat Immobiliaris

Vocal
Ramon Pastor
HP

• Presidenta: Mercè Mullor i Boix, presidenta de Mullor SA
• Vicepresidenta: Anna Fornt Baldrich, directora d’Efebé.
• Vicepresident: Rafel Oncins, Responsable de RSE de Supsa 

Supermercats. Substitueix David Cos (Grup Clade) des del 
6/7/2021

• Secretari: Narcís Bosch, gerent del Consell de Cambres
• Tresorer: Josep Maria Miranda, Director gerent d’ACEFAT AIE. 

Substitueix Xavier Carbonell (ESCI-UPF) des del 6/7/2021

Vocals:
• Joana Amat, vicepresidenta d’Amat Immobiliaris
• Juanjo Mulero, president de Fundació Salut i Persona. 

Substitueix Joan Piñol, de la mateixa fundació.
• Lluís Inglada, director d’Innovació Social de l’Institut Cerdà
• Maria Emilia Gil, directora Tècnica de La Unió
• Ramon Pastor, Global Head & General Manager d’HP
• Elisabeth Palomo, consultora de Responsabilitat Social del 

Grup Sifu
• Josep París, director de Desenvolupament Corporatiu de 

Serveis Funeraris de Barcelona
• Marcos González, president de Corresponsables
• Ramon Novell, gerent de Cafès Novell
• Socorro Salguero, directora d’RH d’Airpharm
• Toni Espinal, director general d’Ampans
• A més, Josep Maria Canyelles assisteix sense vot a les juntes 

en qualitat de coordinador de l’associació.

Govern Corporatiu: Junta directiva 
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Vicepresidenta
Anna Fornt
Efebé

Vocal
Lluís Inglada
Institut Cerdà

Vocal
Juanjo Mulero
Fundació Salut i 
Persona

Vocal
Maria Emilia Gil
La Unió

Tresorer
Josep M. Miranda
ACEFAT AIE

Vocal
Elisabeth Palomo
Grup Sifu

Vocal
Socorro Salguero
Airpharm

Vocal
Ramon Novell
Cafès Novell

Vicepresident
Rafel Oncins
Supsa Supermercats

Vocal
Josep París
SFB

President honorífic
Josep Santacreu
DKV Assegurances

Co
m

itè
 E

xe
cu

tiu

Vocal
Marcos González
Corresponsables

Vocal
Toni Espinal
Ampans

Junta sorgida de l’Assemblea General del 6 de juliol del 2021

A l’Assemblea General del 6 de juliol del 2021:
• Van causar baixa: Beatriz Bayo (Mango), David Cos (Grup Clade) i 

Xavier Carbonell (ESCI-UPF).
• Es van incorporar: Marcos González (Corresponsables), Ramon 

Pastor (HP) i Toni Espinal (Ampans).
• Rafel Oncins (Supsa Supermercats) va substituir David Cos (Grup 

Clade) com a vicepresident.
• Josep Maria Miranda (ACEFAT AIE) va substituir Xavier Carbonell 

(ESCI-UPF) com a tresorer.



Govern Corporatiu: Junta directiva  

Memòria 20216

S’han celebrat sis reunions de Junta directiva i Comitè executiu durant 
l’exercici 2021:

21/01/2021 Comitè Executiu

18/03/2021 Junta Directiva

20/05/2021 Comitè Executiu

15/07/2021 Junta Directiva

16/09/2021 Junta Directiva

18/11/2021 Comitè Executiu



Organització:
Més de cent empreses membres

Memòria 2021

Al llarg de 2021 s'han incorporat 15 empreses a Respon.cat i s’han donat 7 baixes.
Respon.cat ha finalitzat l'any 2021 amb 101 empreses membres.

Empreses grans Empreses mitjanes Micro-empresesEmpreses petites
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Línia 1 – RSE i Lideratge: 
Dinar-col·loqui de 1s executius/ves 

d’empreses membres de Respon.cat

Memòria 20218

El 29 d’octubre del 2021 es va celebrar el dinar col·loqui de 1s executius/ives d’empreses membres
de Respon.cat al restaurant Ametller Mercat d’Autors.

Més informació a: https://www.respon.cat/ametller-origen-comparteix-el-seu-sentit-de-proposit-amb-altres-empreses-
catalanes-dalt-compromis/

A més, el 9 de setembre es va dur a terme una trobada de líders d’empreses grans.

Una cinquantena d’empreses van debatre sobre els reptes
que es plantegen en matèria de sostenibilitat i compromís
amb Josep Ametller, cofundador d’Ametller origen, que
entre altres aspectes va exposar el projecte que estan
engegant, on volen ser punt de trobada de l’agricultura
sostenible del Sud d’Europa: l’Agroparc.

https://www.respon.cat/ametller-origen-comparteix-el-seu-sentit-de-proposit-amb-altres-empreses-catalanes-dalt-compromis/


S’ha continuat divulgant 
l’Ideari Respon.cat de la 
Responsabilitat Social.

Línia 1 – RSE i Lideratge:
Divulgar els valors de l’RSE 

Memòria 20219



Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

Els Grups de Treball són espais d'intercanvi a nivell
tècnic, especialment adreçats a compartir bones
pràctiques en els Focus de l’RSE i en els ODS.
S’estructuren com a xarxes d’empreses, adreçades a
facilitar espais de trobada i intercanvi, amb accions com,
per exemple:
• Creació d’espais de reflexió conjunta i captació de

tendències, i que pot donar lloc a la invitació
d'experts.

• Espais d'intercanvi de bones pràctiques, i que pot
donar lloc a alguna enquesta o recull sistemàtic.

• Objectius de foment per a posar aquest contingut a
l'agenda empresarial, per donar-li forma dins la gestió
de l’RSE etc., que pot donar lloc a alguna jornada de
treball, o a iniciatives conjuntes etc.

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

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

Cada grup de treball s’autoorganitza segons les seves necessitats i dinàmiques, amb el lideratge de
les empreses participants i el suport de l’equip tècnic de Respon.cat
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Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

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

1. Grup de Treball de Voluntariat

El grup de treball de voluntariat treballa amb un doble objectiu: generar valor i espais
d’intercanvi i aprenentatge compartit per a les empreses participants i promoure la posada en
marxa de programes de voluntariat al teixit empresarial, amb un especial interès en la promoció
entre les pimes.

Aquest grup es va reactivar l’abril del 2021 després d’haver estat mesos inactiu, i des de llavors
s’ha reunit mensualment, comptant amb exposicions d’experts, debats sobre diferents temes i
presentacions d’entitats i empreses membres del grup.
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Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

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

2. Grup de Treball d’Empresa amb Propòsit

El grup de treball d’empresa amb propòsit neix amb l’objectiu de reflexionar sobre aquest
aspecte del compromís corporatiu i, en concret, fomentar un reconeixement per a les empreses
amb propòsit des de Respon.cat.

El grup es va reunir per primer cop el 16 de desembre del 2021 i va establir un ritme de reunions
quinzenal.
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Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

3. Grup de Treball de Responsabilitat Lingüística

El grup de treball de responsabilitat lingüística és un espai per a compartir les experiències i els
reptes que han d’abordar les empreses i l’administració, així com les inquietuds que mostra la
societat en matèria lingüística.

Més informació a: https://www.respon.cat/jornada-la-responsabilitat-social-davant-lemergencia-linguistica/13

El 17 de desembre del 2021 es va
realitzar la “Jornada sobre la
responsabilitat social davant
l’emergència lingüística”, que es
va dur a terme de manera virtual
amb la participació d’una desena
d’empreses que van acordar
establir un ritme de reunions que
permetés l’elaboració d’una guia
d’Empresa i Llengua per abordar
el tema des de la perspectiva de
l’RSE.

https://www.respon.cat/jornada-la-responsabilitat-social-davant-lemergencia-linguistica


Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

4. Grup de Treball d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El grup de treball dels ODS es va crear per les empreses membres de Respon.cat que estaven
interessades en abordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i contribuir, des de la
seva gestió empresarial, a l’Agenda 2030.

Un cop finalitzada la validació dels indicadors dels ODS, el grup va acordar començar a treballar per
la realització d’una jornada per divulgar els indicadors treballats. Com a conseqüència de la situació
de la pandèmia, la jornada s’ha anat ajornant i es preveu fer-la el 2022. L’equip tècnic ha estat
treballant en una base de dades on s’hi pot trobar tota la feina realitzada pel grup.

Més informació a: https://www.respon.cat/que-fem/grups-de-treball/14
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Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

5. Grup de Treball de Drets Humans – Empreses Internacionalitzades

El grup de treball de drets humans – empreses internacionalitzades sorgeix arran de la Proposició
de Llei de Creació del Centre d’Empreses i Drets Humans al Parlament de Catalunya.

El grup té la intenció de crear un espai de trobada entre les empreses de Respon.cat per compartir
l’estratègia davant aquesta proposició de Llei i canalitzar els inputs que puguin servir per millorar la
regulació i assegurar que no parteixi de la desconfiança envers el teixit empresarial.

El grup es va reunir el 9 de setembre de 2021 amb la participació d’una desena d’empreses, i
funciona de manera reactiva a les accions previstes en aquest sentit per l’Administració Pública.

Més informació a: https://www.respon.cat/que-fem/grups-de-treball/15
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Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

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

6. Grup de Treball de Comunicar la Responsabilitat Social i els ODS

El grup de treball de comunicar la responsabilitat social i els ODS treballa per reflexionar sobre
quines són les maneres eficaces de fer arribar els compromisos en RSE als grups d’interès i molt
especialment al gruix de la societat.

Actualment s’elabora un material per clarificar conceptes sobre l’RSE: Mini guia de la gestió
responsable, mapa de conceptes o glossari i casos d’èxit en matèria de comunicació i RSE. Aquest
material es presentarà en un acte sobre els ODS. Aquest grup també participarà en la ideació
d’aquest esdeveniment.

El grup es reuneix amb un ritme trimestral, en funció dels objectius de treball, mentre que els
documents es van treballant de manera col·laborativa en remot.
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Memòria 2021

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

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

6. Grup de Treball d’Empresa saludable

El grup de treball d’empresa saludable es reuneix per identificar reptes compartits i per posar a
l’abast de tots els membres i del teixit empresarial català eines que facilitin implementar
estratègies per avançar cap a unes organitzacions més saludables.

Ha elaborat una eina d’autodiagnòstic, s’ha promogut una enquesta a les empreses membres,
s’ha celebrat una jornada sobre empresa saludable i s’ha realitzat un cicle de tallers per
aprofundir en els diferents aspectes que les empreses poden desenvolupar, orientats a construir
empreses més saludables.

El grup es va retrobar de manera virtual el 9 de març del 2021, i està pendent de tornar-se a
trobar.
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Trobades de responsables d’àrea

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

El 2021 s’han dut a terme les següents Trobades de Responsables d’Àrea:
• Trobada de Directors Financers 22 de febrer del 2021
• Trobada Directors de Sistemes Integrats de Gestió 1 de març del 2021
• Trobada de Directors de Compliance 8 de març del 2021

Més informació a: https://www.respon.cat/trobades-en-linia-de-responsables-darea-dempreses-membres-de-respon-cat/
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Memòria 2020

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Programa Respon.cat de formació en RSE 

per a empreses membres
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Memòria 2021

Respon.cat va posar en marxa el 2019 un curs de formació en responsabilitat social per a
les empreses membres on es tracten àrees clau d’RSE en format de tallers. Aquest curs
respon a la necessitat expressada pels membres i s’ha dissenyat amb la voluntat que sigui
un espai d’intercanvi entre empreses compromeses en l’RSE. L’any 2021 s’han realitzat
les últimes sessions de l’edició del 2020 i les primeres de l’edició del 2021, fetes en format
virtual des de la situació de pandèmia.

S’ha dissenyat un model en què
la dinamització de les sessions va
a càrrec d’empreses membres
que tenen experiència destacada
en cada matèria.

El curs és gratuït per a les
empreses membres i es preveu
oferir anualment.

Més informació a: https://www.respon.cat/curs/

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Programa Respon.cat de formació 
en RSE per a empreses membres
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Memòria 2021

A l’edició del 2021-2022, que s’ha realitzat de manera virtual, el curs s’ha estructurat
en 12 sessions de 2:45 hores cadascuna.

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

Més informació a: https://www.respon.cat/curs/21

Data Sessió Ponents 
Josep Maria Canyelles -Respon.cat

Ramon Novell - Cafès Novell

28/10/2021 Sessió 2. Analitzar la sostenibilitat en els cinc vectors de l’RSE Xavier Carbonell

11/11/2021 Sessió 3. Definir l’estratègia de relació amb els grups interès Eli Bergés - Aigües de Barcelona

Josep Maria Miranda - ACEFAT

Maria Eugènia Bailach - AUREN

Maria Carmen Olaya - SaoPrat

Jordi Balcell - SERTRAM

Brais Padin - V5

27/1/2022 Sessió 6: La gestió responsable de l'equip humà  Daniela Toro Respon.cat

Joana Amat - Amat Immobilíaria

Maite Trepat - Grup Alba

Lluís Anglada - Insititu Cerdà

Anna Fornt - EFEBÉ

Felisa Palacios

Segon ponent pendent per confirmar

24/3/2022 Sessió 10 . Comunicació, activisme i propòsit empresarial Pendent per confirmar

7/4/2022  Sessió 11. Avançar en el paradigma de l'economia circular Pendent per confirmar

21/4/2022 Sessió 12. Incorporar la innovació social al model de negoci Pendent per confirmar

5/5/2022 Sessió 13. Implementar una estratègia d'internacionalització responsable Pendent per confirmar

19/5/2022 Sessio 14. Els ODS i la seva implementació a l'empresa Pendent per confirmar

14/10/2021 Sessió 1. Comprendre el sentit empresarial de la Responsabilitat Social

25/11/2021 Sessió 4. Incorporar normes i sistemes de gestió d’RSE

13/1/2022 Sessió 5. Nous  sistemes de gestió organitzacional

10/2/2022 Sessió 7. La igualtat i la divesitat dintre de l'organització

24/2/2022 Sessió 8. La Responsabilitat social de l'empresa amb el territori i la comunitat

10/3/2022 Sessió 9. Gestionar la cadena de proveïment des de la perspectiva de l’RSE

https://www.respon.cat/curs/


Línia 3 – Foment de l’RSE:
Programa RSE.Pime

Memòria 202122

Coordina:                                                                                                                    Amb el suport de:



• RSE.Pime és un programa d’implantació de la Responsabilitat Social a les pimes catalanes
• Està promogut per Respon.cat, amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i
la Cambra de Comerç de Barcelona.

• Amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès, de Cecot, la Unió
Empresarial de l’Anoia i de la Federació Catalana de Voluntariat Social

• Està destinat a facilitar eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i
ambiental a partir de la implantació dels valors d’RSE a la cultura empresarial de les
organitzacions.

• El programa és gratuït per als participants. Està finançat pel Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de facilitar eines per a les pimes.

• El programa inclou 5 sessions de formació i 2 consultories individuals. Degut a la situació de
pandèmia de la COVID-19, l’edició de l’RSE.Pime 2021-2022 s’ha realitzat de manera virtual, i
els tallers s’han dividit en 10 tallers grupals en comptes de 5 per tal de facilitar el seguiment
del taller virtualment.

Línia 3 – Foment de l’RSE:
Programa RSE.Pime 

Memòria 2021Més informació a: https://www.respon.cat/rse-pime/23
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Memòria 2021

El 30 de juny de 2021 Respon.cat va celebrar l’acte de cloenda del Programa
RSE.Pime 2020-2021, que va servir també per a fer el llançament de l’edició 2021-
2022.

Més informació a: https://www.respon.cat/mes-empreses-petites-i-mitjanes-que-creen-valor-compartit-a-partir-
de-lacompanyament-rse-pime/

L’acte va comptar amb la
intervenció inspiradora de
Carlota Pi, cofundadora i
presidenta executiva d’HolaLuz.
A més a més, també es va
comptar amb paraules
institucionals de Mercè Mullor,
presidenta de l’Associació
Respon.cat, Jordi Serret,
director del programa Pimes del
Dept. de d’Empresa i Treball de
la Generalitat de Catalunya i
Narcís Bosch, director gerent del
Consell de Cambres de Comerç
de Catalunya.

Línia 3 – Foment de l’RSE:
Acte de cloenda RSE.Pime 2020-2021
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A l’acte de cloenda del 30 de juny del 2021 hi van assistir les empreses participants del
Programa RSE.Pime de l’edició 2020-2021. Durant el primer trimestre del 2021 es van realitzar
els últims tallers dels programes així com les consultories, que van resultar en les fitxes de
bones pràctiques de les següents empreses participants.

Memòria 2021Més informació a: https://www.respon.cat/wp-content/uploads/2022/02/Fitxes_RSEpime2021_Interactiu.pdf

Línia 3 – Foment de l’RSE:
Edició 2020-2021 Programa RSE.Pime 

• Alba Jussà
• ALOVA, SL
• Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya
• Arquitectura de la Utopia, SCCLP
• Associació Sant Martí Esport
• Cabanyes entre Valls
• Fundació Casa Dalmases
• Cubus Serveis de Béns Immobles, SL
• Escola Ginebró, SCCL
• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
• Forn de pa Místric
• Associació de Salut Mental Horta Guinardó
• Inquiaroma
• Lauda Ultracool, SL
• Selid, SL
• Vytrus Biotech, SA
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El 21 de setembre del 2021 va començar l’edició 2021-2022 del Programa RSE.Pime, amb la 
participació de 15 organitzacions micro, petites i mitjanes:

Memòria 2021
Més informació a: https://www.respon.cat/rse-pime/

Línia 3 – Foment de l’RSE:
Edició 2021-2022 Programa RSE.Pime 

• Asemon Consultors Laborals, S.L
• ASSENUR
• BioPharma Synergies, S.L
• Biovert, SL
• Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona
• El Equipo Creativo Arquitectura Interior S.L
• Fundacio Ared
• Grafix Gestió Informàtica, S.L
• Intarex, S.L
• Intracon Marketing Solutions
• Lékué
• MgComunicació (GLEYAL&more S.L)
• Organic Cotton Colours
• Tandem Company, S.A
• Unió Empresarial de l'Anoia 
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https://www.respon.cat/rse-pime/


Línia 3 – Foment de l’RSE
5a edició dels Premis Respon.cat

El gener del 2021 es va celebrar l’Acte dels Premis Respon.cat 2020 amb públic virtual i 
representants de les empreses guanyadores de manera presencial al Saló Daurat de la 
Casa Llotja de Mar.

L’acte va comptar amb les paraules institucionals de Joan Canadell, expresident de la
Cambra de Comerç de Barcelona, Mercè Mullor, presidenta de Respon.cat i Joaquim
Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. Judit Mascó
també va participar a l’acte per fer la presentació del reconeixement a la trajectòria
personal de Josep Santacreu.

Més informació a: https://www.respon.cat/la-cinquena-edicio-dels-premis-de-la-
responsabilitat-social-de-catalunya-reconeix-sis-empreses-catalanes-un-territori-i-una-
persona/

Memòria 202127

https://www.respon.cat/la-cinquena-edicio-dels-premis-de-la-responsabilitat-social-de-catalunya-reconeix-sis-empreses-catalanes-un-territori-i-una-persona/


Línia 3 – Foment de l’RSE
5a edició dels Premis Respon.cat

Les empreses premiades a la cinquena edició dels Premis de la Responsabilitat social de 
Catalunya són les següents:

• Trajectòria del compromís en RSE per a empreses grans: Hospital Plató
• Trajectòria empresa Pime: Associació Alba
• Bones pràctiques empresarials de reforma horària: RACC
• Programa empresarial de voluntariat: Calidad Pascual
• Programa empresarial ambiental de col·laboració: Gremi de Carnissers i Xarcuters de 

les Comarques Gironines
• Gestió de la diversitat d’origen: Telemaki, per la seva col·laboració amb Mescladís

El territori socialment responsable premiat és:
• Manlleu

El reconeixement a la trajectòria personal de compromís en responsabilitat social és a:
• Dr. Josep Santacreu i Bonjoch

Més informació a: https://www.respon.cat/la-cinquena-edicio-dels-premis-de-la-
responsabilitat-social-de-catalunya-reconeix-sis-empreses-catalanes-un-territori-i-una-
persona/

Memòria 202128

https://www.respon.cat/la-cinquena-edicio-dels-premis-de-la-responsabilitat-social-de-catalunya-reconeix-sis-empreses-catalanes-un-territori-i-una-persona


Línia 3 – Foment de l’RSE
5a edició dels Premis Respon.cat

El 2 de març del 2021 es va dur a terme la Jornada virtual de Transferència de bones
pràctiques de les organitzacions guanyadores dels Premis Respon.cat 2020.

La Jornada de Transferència és un espai de trobada per compartir i debatre sobre les
pràctiques de les organitzacions guanyadores dels Premis Respon.cat 2020.

Set organitzacions que operen en territori català, de diferents dimensió, activitat i forma
jurídica comparteixen la seva estratègia de gestió responsable des dels cinc vectors de la
responsabilitat social: bon govern, ambiental, laboral, social i econòmic (vídeos aquí).

Més informació a: https://www.respon.cat/jornada-de-transferencia-de-bones-
practiques-de-les-empreses-guanyadores-dels-premis-respon-cat-2020/ Memòria 202129

Enguany es va comptar
amb una ponència
inspiradora de Clara
Navarro, que va parlar de
“Col·laboració i innovació
oberta per generar valor
compartit”.

https://www.respon.cat/premis/tallers-2020/
https://www.respon.cat/jornada-de-transferencia-de-bones-practiques-de-les-empreses-guanyadores-dels-premis-respon-cat-2020/
https://www.respon.cat/clara-navarro-ens-parla-de-collaboracio-i-innovacio-oberta-per-generar-valor-compartit-a-la-jornada-de-transferencia-de-respon-cat/


Línia 3 – Foment de l’RSE
6a edició dels Premis Respon.cat

Durant el juliol del 2021 es van reunir tant la comissió tècnica com les comissions de
reconeixement dels Premis Respon.cat 2021.

El 14 de setembre del 2021 es va reunir el Jurat per triar els guanyadors de cada categoria
dels Premis 2021.

Tant l’Acte de lliurament dels Premis Respon.cat 2021 com la Jornada de Transferència
de bones pràctiques de les organitzacions guanyadores dels Premis Respon.cat 2021 es
faran al primer trimestre del següent exercici.

Més informació a: https://www.respon.cat/reserva-dagenda-10-marc-acte-de-
lliurament-del-premis-respon-cat-2021-a-vinseum/ Memòria 202130

https://www.respon.cat/reserva-dagenda-10-marc-acte-de-lliurament-del-premis-respon-cat-2021-a-vinseum/


Memòria 2021

Alguns esdeveniments on hem participat: 

Respon.cat ha participat a diferents esdeveniments al llarg del 2021. Aquests són alguns d’ells:

• Comissió d’RSE a la Cambra de Comerç de Barcelona
• Fòrum de l’Auditor Professional
• Jornada de la Xarxa d’Inclusió Laboral BCN (aquí)
• La nit d’Ared
• Nit de l’empresari de CECOT
• S2B Impact Forum
• Jurat dels Reconeixements CoopCat 2021 i Gala de la 5a edició dels Reconeixements
• Debat “Innovació Social” amb Genís Roca
• Jornades Agenda 2030 Ajuntament de Barcelona
• Converses responsables a Instagram live (aquí)
• Conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) (aquí)
• Campanya #femNet (aquí)
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https://www.respon.cat/video-intervencio-de-josep-maria-canyelles-sobre-la-inclusio-laboral-a-la-jornada-de-la-xarxa-dinclusio-laboral-de-barcelona-xib/
https://www.respon.cat/respon-cat-a-instagram-live-amb-conversesresponsables-amb-empreses-compromeses/
https://www.respon.cat/respon-cat-i-la-fcvs-signen-un-conveni-de-collaboracio-per-enfortir-les-relacions-dentitats-de-voluntariat-i-empreses/
https://www.respon.cat/la-campanya-femnet-esta-ben-viva-thi-sumes/


Consell Social

Memòria 2021

El Consell social té com a objectiu enriquir la qualitat de les accions portades a terme des
de Respon.cat i dotar-les de major legitimitat, alhora que captar i compartir les percepcions,
accions i visions per part d’una selecció àmplia de grups d’interès i transmetre-les a les
empreses membres i a l’empresariat en general per a orientar les seves polítiques corporatives
de responsabilitat social. A més, l’existència del Consell social també pot potenciar la creació de
sinergies, com ara fer d’altaveu de les propostes respectives, afavorir les col·laboracions mútues
o les accions conjuntes entre diferents organismes.

Més informació a: https://www.respon.cat/organitzacio/consell-social/32

https://www.respon.cat/organitzacio/consell-social/


Consell Acadèmic

Memòria 2021

El paper dels organismes acadèmics és molt rellevant per a un bon desenvolupament i expansió
de la Responsabilitat Social com a enfocament de gestió de les empreses i organitzacions.

Respon.cat vol tenir en el món acadèmic un aliat en el repte de promoure un salt qualitatiu i
quantitatiu de la Responsabilitat Social a Catalunya, alhora que ens cal poder disposar del
coneixement que l’acadèmia ens pot proporcionar.

A més, la contribució de les universitats per a expandir la Responsabilitat Social també pot
produir-se a partir de l’RSU, és a dir, la gestió de l’RS en les pròpies universitats i organitzacions
acadèmiques, fet que ajudarà a fomentar un territori més compromès amb la responsabilitat
social.

El Consell Acadèmic de Respon.cat, que està format per 31 persones, es va reunir el 10 de març
del 2021

Més informació a: https://www.respon.cat/organitzacio/consell-academic/33

https://www.respon.cat/organitzacio/consell-academic/


Comunicació

Respon.cat ha 
consolidat la seva 
presència a les xarxes 
socials, la qual cosa 
contribueix al lideratge 
en l’àmbit de l’RSE. 
Al llarg del 2021 s’ha 
posat en marxa una 
aplicació per facilitar la 
relació entre els 
membres, la Comunitat 
Digital de Respon.cat. 
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Alhora, aquest 2021 s’han elaborat campanyes concretes per donar visibilitat al recull de Bones
Pràctiques de què disposem a resultes de les diferents iniciatives que estem desenvolupant.
Es divulguen notícies relacionades amb les empreses membres, amb voluntat de contribuir a
posar en valor el seu compromís.
Es fa difusió d’esdeveniments de referència en matèria de Responsabilitat social.



Si compartiu aquests valors empresarials i creieu en un 
model de competitivitat sostenible, us donem la 

benvinguda a Respon.cat

Moltes gràcies per 
haver-nos ajudat a 

fer-ho possible!
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