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en reconeixement especial a la seva trajectòria
pel compromís en la Responsabilitat Social a Catalunya

Anna Fornés
Directora de la Fundació Factor Humà 

Des que Maravillas Rojo es va incorporar al Jurat del Premi 
Mercè Sala en la seva 6a edició, les seves aportacions han 
estat d’un gran valor, perquè a més de pensar què hauria 
votat la Mercè, ha aportat dedicació, gran coneixement del 
món empresarial i també una visió social necessària per a 
la coherència dels premis. Una gran tasca! ”

“

Albert Huerta
Soci consultor de Vector5 | excel·lència i sostenibilitat 

La Mavi sempre al meu equip!

És d’aquelles persones que et marquen pel seu compromís, 
rigor, exigència... però sempre pensant en el bé comú. 
La Mavi torba al principi, però il·lumina i inspira 
contínuament per aixecar la mirada i pensar en gran. 
Gràcies! ”

“

Salva Garcia
Codirector general d’Abacus 

La Mavi ha apostat per fer d’Abacus una organització 
rigorosa, solvent i acollidora per a les persones que hi 
treballen i que ens hi hem anat incorporant, i també per a 
les noves idees inspiradores que, com ella sempre reclama, 
han de permetre donar resposta als reptes que té el nostre 
país des del cooperativisme. ”

“

Oriol Soler
Codirector general d’Abacus 

De la Mavi destacaria tres coses: la generositat, l’ambició 
perquè el col·lectiu sempre pensi en gran i l’energia infinita. 
Que tot això ho estigui donant a Abacus és una gran sort i 
que jo ho pugui viure amb ella, encara més. ”

“

Maravillas Rojo Torrecilla es va llicenciar en Ciències 
Polítiques, Econòmiques i Comercials a la UB al 1973 i és 
Sènior Executive (Programa de Direcció General) per ESADE.

Va ser coneguda aviat, quan va arribar a l’INEM i va començar 
a realitzar actuacions innovadores i transformadores, de 1991 
a 1995. La Mavi –com la coneixem les persones que l’estimem 
i admirem– sempre ha deixat petjada a cada lloc on ha estat. 

La seva bona fama de professional rigorosa i executiva la 
va portar en poc temps a donar un salt a la política local. Va 
ocupar la Tinència d’Alcaldia i la Regidoria de l’Ajuntament 
de Barcelona de promoció econòmica, ocupació, comerç, 
turisme i innovació, una de les àrees de més pes del consistori, 
sens dubte.

Alhora, va ser presidenta de Barcelona Activa, l’Agència de 
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona, on va 
promoure la innovació situant l’empresa municipal com un 
referent local i internacional en matèria d’ocupació, iniciativa 
emprenedora i creixement empresarial.

Perquè si alguna cosa va demostrar la Mavi en aquella època 
va ser la seva ampla visió de ciutat i d’impacte social. Va 
promoure l’emprenedoria creant les primeres incubadores i 
col·locant Barcelona al mapa, no només català sinó espanyol 
i internacional. Aquella dècada d’impuls continuat de 
l’emprenedoria va conduir a què ara Barcelona és una de les 
principals ciutats del món en aquest àmbit.

Perquè la Mavi és, a més de rigorosa i racional, una persona 
apassionada, i això deixa empremta a tot arreu per on 
ha passat participant en òrgans de direcció i institucions 
vinculades al desenvolupament econòmic com el Port de 
Barcelona, Mercabarna, el Pla Estratègic Metropolità, la Fira 
de Mostres de Barcelona, el districte de “22@” o la societat 
de capital risc “Barcelona Emprèn”. La història de la nostra 
ciutat no s’entendria sense ella, amb l’orgull a més de fer-ho 
des de la cosa pública, allò que és de tothom.

Va presidir la xarxa internacional “Cité des Métiers”, 
incorporant innovadors sistemes d’orientació professional i 
l’any 2001 va ser seleccionada per participar al programa de 
Memorial Fellowship liderant un equip interdisciplinari en 
l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació.

Va ser aleshores quan la Mavi va fer un salt a la política 
nacional. Va ser secretària general d’Ocupació del Ministeri 
de Treball i Immigració el 2010, des d’on va dirigir les 
àrees de relacions laborals i seguretat i salut a la feina, els 
serveis d’ocupació, l’economia social i el treball autònom, la 
responsabilitat social empresarial, el Fons Social Europeu, i 
el FOGASA. Aquella experiència li va donar una perspectiva 
més àmplia, sens dubte, de l’administració pública, amb 
llums i ombres, que després va poder aplicar en la seva nova 
fase vital.

I llavors va tornar a casa, a Catalunya, i va posar tota la 
seva passió i intel·ligència en la creació d’una potent xarxa 
d’economia social des de la Generalitat de Catalunya. 
L’aprofundiment en l’economia social va ser tan gran que ja 
mai l’ha deixat. La Mavi és en aquests moments presidenta 
d’Abacus, des del convenciment que l’economia social és 
imprescindible per al desenvolupament de la nostra societat.

Aquest Premi que avui rep pel seu Compromís amb la 
responsabilitat social a Catalunya és molt merescut per una 
dona que ha posat al centre les persones i no el capital, i ha 
estat coherentment fidel als seus valors al llarg de la vida 

Sara Berbel, gerent de l’Ajuntament de Barcelona
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Accés als Premis Respon.cat, els premis de la Responsabilitat 
Social de Catalunya



EN RECONEIXEMENT A MARAVILLAS ROJO

Fa cinc anys que vam decidir d’incorporar el reco-
neixement a una persona dins dels Premis Respon.
cat. Ho valorem com un guany necessari perquè fi-
nalment la responsabilitat social requereix líders 
ètics al capdavant de les organitzacions. 

Al llarg d’aquestes primeres edicions s’han volgut tro-
bar perfils ben diferents, tots ells marcats per aquest 
marcat sentit de compromís en la gestió responsable 
al servei d’un propòsit ambiciós, d’un món millor per 
a les persones.

Enguany tenim l’honor de celebrar la trajectòria 
personal i professional de Maravillas Rojo, sempre 
vinculada al món de l’emprenedoria, per la seva con-
vicció i compromís per un model d’empresa amb una 
cultura avançada, que posi les persones, la gestió del 
coneixement i l’impacte social per davant. El model 
pel qual ha treballat, que ha impulsat a través de pro-
grames, i que defensa en el seu discurs, és part essen-
cial de la responsabilitat social.

També volem ressaltar la seva orientació al desen-
volupament sostenible de les ciutats, esdevenint una 
defensora activa de repensar les ciutats com a espais 
amb ànima. Val a dir que els Premis Respon.cat re-
cullen un reconeixement als territoris socialment 
responsables perquè creiem en la rellevància de l’ar-
ticulació de l’RSE en el territori, amb la suma de les 
organitzacions que hi interactuen i hi desenvolupen 
aliances. 

Si la responsabilitat social ha de créixer i generalit-
zar-se com la manera normal de fer empresa ha de 
partir d’un arrelament en les ciutats, formant part 
del comportament corporatiu de tota mena d’organit-
zacions, ja siguin grans o petites, ja siguin mercanti-
ls, socials o públiques.

La Mavi ha demostrat una gran orientació al des-
envolupament comunitari, promovent el creixement 
empresarial, i a l’emprenedoria social i cooperativa. 
La seva passió i determinació han estat clau per a la 
consecució dels seus objectius i ha contribuït a millo-
rar les organitzacions tant des de l’economia social 
com des de les polítiques públiques, com també ara 
des de la presidència d’Abacus Cooperativa, una em-
presa que admirem des de sempre pel seu compromís 
amb l’educació i la cultura i per la seva orientació a 
la gestió responsable.

Rafel Oncins
President de Respon.cat i director d’RSE de PlusFresc

Mª Eugenia Girón Dávila
Presidenta Fundación Diversidad 

Tengo la suerte de compartir con Maravillas Rojo la misión 
de impulsar la diversidad y la inclusión en empresas y 
organizaciones de Fundación Diversidad desde su patronato. 
Aprendo de sus reflexiones siempre equilibradas, valientes, 
buscando el consenso, inspiradoras y con la autoridad que da 
su trayectoria ejemplar en esta materia.

Este reconocimiento a Maravillas Rojo por su trayectoria 
comprometida con la responsabilidad social en Cataluña 
me parece muy acertada y oportuna. Compromiso y 
responsabilidad social son palabras unidas a la vida de 
Mavi, son valores que vive cada día con ímpetu e ilusión y 
con cariño desde su tierra catalana. ”

“

Xavier López
Consultor en aliances i economia social

Per a la Mavi un projecte reeixit ha de tenir un propòsit i un 
relat que l’expliqui. No un relat de paraules boniques sinó un 
relat que orienti  a l’acció i, per sobre de tot, a l’impacte. La 
Mavi té vocació transformadora i només es pot transformar 
amb impacte. Així és com ella ha liderat i executat els 
projectes on ha participat ja sigui en l’àmbit de les ciutats, 
l’ocupació o el cooperativisme. ”

“

Joan Clos
Alcalde de Barcelona 1997-2005

La incorporació a l’Ajuntament de Barcelona de la Mavi 
Rojo va comportar un estímul molt important en temes de 
emprenedoria, promoció econòmica i desenvolupament 
personal dels joves, gràcies a la seva gran experiència en el 
món del treball i de l’empresa. Amb un gran nivell d’empatia 
i compromís, la Mavi va significar un impuls engrescador 
per al govern municipal i per l’Ajuntament de Barcelona en 
general. La seva capacitat de comunicació va ser crucial 
per al creixement, primer de Barcelona Activa i després de 
totes les àrees en què va tenir responsabilitats, entre elles el 
desenvolupament del concepte d’equipaments 7@ al districte 
22@, que va donar profunditat a la col·laboració público-
privada a l’Ajuntament. ”

“

Núria Carrera
Vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals

Gràcies, Mavi. Al trobar-nos a l’Ajuntament de Barcelona, 
vas assenyalar la fortalesa que tenim les dones també en 
la política innovadora, fent que les polítiques públiques 
reconeguin la vessant de promoció d’ocupació com eix 
transformador. Ets una gran referent. ”

“

Eva Torrents
Comunicadora. Consultora comunicació i màrqueting Dívik

Compromesa, visionària i incansable, comparteix des d’un 
ferm compromís personal, el propòsit de cada projecte amb 
qui l’envolta. Inspiradora de mena i sempre mirant més 
enllà, teixeix equips i estratègies per mostrar el sentit real de 
l’impacte a la col·lectivitat, al bé comú. I sempre, com diu ella: 
“Posant-hi ànima”. ”

“

Marcos de Castro
Expresident de CEPES

Mavi es una gran amiga desde tiempos cuyo origen ni 
recuerdo. Nos encontramos en el sector de las cooperativas. En 
él hemos colaborado, trabajado juntos y nos hemos empeñado 
en que se reforzaran los valores que lo identifican. Ella sigue 
en el empeño, lo que valoro significativamente. ”

“

Carles Campuzano
Conseller de Drets Socials del Govern de Catalunya

La Mavi, dona de caràcter i mirada oberta, treballadora 
incansable i intel·ligent, ha estat i és un referent per a tots 
aquells que aspirem a un país més just i igualitari en tots els 
àmbits. ”

“

Dolors Camats
Consellera d’Abacus Cooperativa

M’agrada la Mavi perquè és una dona en un món d’homes 
que no demana permís ni s’excusa sinó que pren la paraula 
i actua. M’agrada perquè té estratègia però no oblida que els 
grans projectes es fan de la feina de cada dia i perquè sap 
cuidar les persones, una a una i pel seu nom. M’agrada la 
Mavi perquè té valors i compromís polític i social... i perquè 
no està per orgues! Al seu costat no et pots relaxar, però aprens 
i rius a parts iguals. Per tot això, m’agrada tant la Mavi. ”

“

Joana Amat
Vicepresidenta d’Amat Immobiliaris

La vaig conèixer com a presidenta de Barcelona Activa on va 
deixar una empremta per la vida. 

Dona de fortes conviccions, que creu en l’emprenedoria i va 
treballar incansablement perquè fos una realitat al nostre 
país. Ens vam retrobar quan se li va atorgar el Premi FIDEM 
a la trajectòria professional l’any 2016. Més que parlar d’ella 
vull transcriure les seves paraules de quan va rebre el Premi.

“Els emprenedors han de ser capaços de crear valor amb 
valors“

“És possible aprendre a emprendre”

“Es necessita convicció, passió, constància i generar 
complementarietats”

Gràcies Mavi per ser una dona referent, en especial per a 
totes les dones que volen iniciar el camí de l’emprenedoria. ”

“


