
DESCRIPCIÓ

Mataró és una ciutat pionera en el treball per la Responsabilitat Social de les Or-
ganitzacions i com a Territori Socialment Responsable. En els darrers vint anys, 
l’Ajuntament ha anat integrant en els seus plans d’acció, iniciatives que contri-
bueixen a incrementar l’impacte en l’àmbit de la Responsabilitat Social, esdeve-
nint un eix transversal present en l’execució de la política pública local. 

Una d’elles és l’aposta pel creixement i consolidació de l’Economia Social i Soli-
dària, amb fort arrelament històric a la ciutat. A la pràctica suposa la consolidació 
de noves formes d’entendre l’empresa i l’economia impulsant nous models socioe-
conòmics de construcció d’una ciutat de drets i oportunitats. L’economia ha d’estar 
al servei de les persones i contribuir al desenvolupament integral del territori, par-
tint de criteris de sostenibilitat individual, col·lectiva i ambiental.

El Pla de mandat municipal 2019-2023 detalla la voluntat del govern local de donar 
visibilitat a l’Economia Social i a l’Economia Circular, amb l’objectiu de fomentar 
la creació de noves empreses amb el focus a l’àmbit social, sostenible i circular, per 
tal de generar riquesa i ocupació de qualitat, que valorin el seu retorn social.

La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró prioritza la res-
ponsabilitat social a la mateixa administració i al territori, des de l’any 2003. Per 
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aquesta raó i en aquesta línia, l’Ajuntament de Mataró és membre de la RED RE-
TOS i ha promogut en l’àmbit local la Xarxa de Responsabilitat Social de Mataró 
(RSM).

Mataró, com a territori socialment responsable, és conscient que l’RS requereix 
una mirada àmplia, més enllà de l’àmbit únicament empresarial. Per això, aquesta 
responsabilitat ha d’estar present a tots els àmbits de la quàdruple hèlix: la ciuta-
dania, l’acadèmia, l’empresa i l’administració pública.

Els Territoris Socialment Responsables són el resultat de la suma de les Responsa-
bilitats de cadascun dels citats agents, en l’impacte que generen amb les seves po-
lítiques i àmbits d’actuació, per tal d’esdevenir un territori responsable en l’àmbit 
social, econòmic i mediambiental.

Per dinamitzar i coordinar els agents empresarials i socials de la ciutat, es va crear 
el Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM), òrgan consultiu i de participació, 
on l’Ajuntament i els màxims representants de l’empresariat (FAGEM, PIMEC) i 
dels sindicats (UGT, CCOO) participen en les polítiques socioeconòmiques de la 
ciutat. 

El Consell neix amb vocació d’obrir línies de treball i propostes en matèria econò-
mica i social, i també en aquells temes que, de forma directa o indirecta, contribuei-
xin a fer que el model de desenvolupament local sigui el que la ciutat necessita. Vol 
configurar-se com a òrgan de referència en l’àmbit consultiu i de creació d’opinió 
en matèria de desenvolupament econòmic de Mataró. L’objectiu principal en el mo-
ment de la seva creació és elaborar un Pla de Xoc per a la creació d’ocupació a la 
ciutat i per al foment de les polítiques actives i socialment responsables.

IMATGE GRÀFICA 

INICI I MOTIVACIONS

Mataró és la capital d’una comarca que tradicionalment es mostra sensible en rela-
ció amb la responsabilitat social. És un territori on es concentra un alt percentatge 
d’organitzacions i entitats compromeses amb la sostenibilitat, la cura a les persones 
i al medi ambient.

Aquest document presenta un recull de les actuacions de responsabilitat social de la 
ciutat, en sentit ampli, ja siguin impulsades des de l’àmbit empresarial, social, acadè-
mic o des del propi ajuntament, agrupades de la manera següent:

•  Compromís en Responsabilitat Social en l’execució de l’Estratègia Mataró 2030

•  Pla de reconstrucció socioeconòmica per la COVID-19.
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•  Economia Social i Solidària

•  Economia Circular

•  Premis MÉS Mataró-Empresa-Societat del CESM

•  Activitat empresarial socialment responsable

Compromís en Responsabilitat Social en l’execució de l’Estratègia Mataró 2030

Mataró es troba en ple procés de reflexió compartida, en el seu camí per a la defi-
nició dels reptes de ciutat per alinear l’Agenda Urbana Mataró 2030 amb l’Agenda 
Urbana Española 2030 i l’Agenda Europea 2030, amb la mirada en uns àmbits 
estratègics molt concrets: Ciutat Inclusiva; Ciutat Intel·ligent i Connectada; Ciutat 
Resilient; Ciutat Saludable i Ecològica i Ciutat Pròspera. 

Cal destacar que l’estratègia Mataró Agenda Urbana 2030 impulsa un procés orien-
tat a la innovació i a l’aprenentatge que permeti detectar quins són els nous reptes 
estratègics i missions de la ciutat a mig i llarg termini amb especial incidència en 
els següents aspectes:

•  VISIÓ DE CIUTAT. Revisar la visió de ciutat, com a element central i estructu-
rador.

•  MIRADA 2030. Actualitzar la mirada 2022, incorporant noves perspectives 
per a l’escenari 2030.

•  AGENDES GLOBALS. Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) i l’Agenda Urbana a l’estratègia de ciutat.

•  REPTES LOCALS. Articular debats amb relació als reptes urbans amb major 
incidència per Mataró.

•  IDENTIFICAR NOVES OPORTUNITATS relacionades amb els reptes de ciutat.

•  INNOVACIÓ. Incorporar nous agents en un entorn col·laboratiu i de cocreació 
amb la ciutadania.

•  GOVERNANÇA. Habilitar un marc de governança funcional, orientat a l’apre-
nentatge estratègic.

Pla de reconstrucció socioeconòmica per la COVID-19

Després de l’aturada que va suposar el Decret de l’estat d’alarma i les successives 
pròrrogues, els confinaments i les diferents restriccions de l’activitat econòmica, la 
ciutat de Mataró es va trobar plenament immersa en un procés de reconstrucció 
a tots el nivells, especialment econòmic i social. La pandèmia va crear desequili-
bris socioeconòmics importants al territori, causant diferents impactes –la majoria 
negatius- sobre el teixit empresarial, les persones treballadores i les famílies de la 
ciutat. 

En aquest sentit, l’Ajuntament va adoptar un conjunt de mesures econòmiques i 
sociolaborals de xoc de suport a pimes i autònoms per intentar apaivagar l’impacte 
de la crisi sobre la ciutadania i el teixit empresarial. L’ajornament del pagament 
dels tributs municipals, la concessió d’ajuts retornables de 400€ a les persones 
afectades per ERO i ERTO que encara no havien rebut la prestació del SEPE; la 
reducció del termini mig de pagament de les factures a proveïdors; el lliurament 
d’un centenar de tauletes i kits wifi portàtil per garantir que l’alumnat de final de 
cicle pogués seguir el tercer trimestre del curs passat des de casa; o la celebració 
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de la Hackathon Covid-19, la nova normalitat són alguns exemples de la trentena de 
mesures que van impulsar l’Ajuntament i el TecnoCampus a l’inici de la pandèmia, 
el 14 de març de 2020. 

Mataró, com d’altres municipis i ciutats, va signar un acord/pacte polític i social a 
nivell de ciutat per treballar conjuntament en una estratègia per abordar el con-
text de pandèmia sanitària en la qual ens trobàvem, veient la perspectiva temporal 
a mig i llarg termini que anava agafant la pandèmia, i els seus diferents efectes a 
nivell econòmic i social de la ciutat.

El Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró va ser fruit de l’Acord institu-
cional per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró, signat el 15 de maig de 2020, 
per fer front a la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus.

L’elaboració del Pla va estar promoguda per la Taula per a la reconstrucció social 
i econòmica de Mataró, òrgan directiu que té l’objectiu de proposar i consensuar 
les mesures d’urgència i de reconstrucció econòmica i social per a la ciutat. Per 
recolzar la presa de decisions, es va comptar també amb l’Observatori de la Crisi 
COVID-19 de Mataró.

Aquest pacte de ciutat es va adreçar a millorar les condicions de vida de les perso-
nes més afectades per la crisi i a la reactivació del teixit productiu i l’ocupació, amb 
l’objectiu últim de no deixar ningú enrere.

Els principals resultats obtinguts van ser un conjunt de mesures d’urgència que 
es van dur a terme des de la creació al maig de la Taula de reconstrucció social i 
econòmica, i que van tenir un cost total d’1.131.579,86€: 758.434,27€ corresponents a 
accions socials de reforç i de suport a les persones, i 373.145,59€ a accions d’impuls 
a l’activitat econòmica ja sigui per a les empreses en general o específiques per al 
comerç, la restauració i altres serveis.

L’Acord per a la reconstrucció social i econòmica de la ciutat el signaren els repre-
sentants dels cinc grups municipals presents a l’Ajuntament de Mataró (PSC-CP; 
ECPM-ECG; ERC-MES-AM; Junts per Mataró i Ciutadans), i va comptar amb la 
col·laboració dels membres del Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM): la 
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), la Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i els sindicats UGT i CCOO.

Pla de reconstrucció socioeconòmica per la COVID-19

Mataró va ser pionera en el cooperativisme amb el naixement de l’Obrera Mataro-
nense l’any 1864, la primera societat cooperativa de l’estat espanyol. A partir d’ales-
hores, el nombre de cooperatives va anar creixent, constituint un moviment asso-
ciatiu que té un gran pes en la vida educativa i cultural de la ciutat, amb una llarga 
trajectòria i arrelament en el món cooperatiu i de l’Economia Social i Solidària.

La ciutat disposa de la 1a Càtedra de l’Economia Social d’Europa al Tecnocampus 
Mataró-Maresme, Parc Tecnològic adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, la qual 
promou des de l’àmbit acadèmic la innovació, l’emprenedoria i els valors per poder 
contribuir a la transformació productiva del territori, tot incorporant l’estudi, el 
coneixement i la difusió de formes inclusives de gestió i relació empresarial.  

Mataró disposa de l’edifici emblemàtic de Cafè de Mar on es duen a terme diverses 
activitats amb l’objectiu d’impulsar l’economia social, el model empresarial coo-
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peratiu i la constitució de xarxes de treball col·laboratives i amb Responsabilitat 
Social. Cafè de Mar és la seu de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i de 
l’Ateneu cooperatiu del Maresme, i concentra part dels serveis adreçats al teixit 
d’Economia Social i Solidària. Es duen a terme diverses activitats com: sensibilit-
zació, formació, acompanyament, emprenedoria i treball als centres educatius.

Mataró s’ha posicionat com a ciutat referent en el desenvolupament sostenible i 
inclusiu, oferint oportunitats de creixement a les seves empreses i a la ciutadania. 
Per això, el passat juliol de 2021, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla Estratè-
gic per l’Economia Social i Solidària de Mataró, treballat conjuntament amb els 
agents implicats. El Pla estableix línies clau d’actuació per incentivar, enfortir i fer 
créixer el teixit de l’economia social i solidària, com a eina de transformació econò-
mica i social, amb accions concretes de transferència de coneixement replicables 
a altres territoris.

Economia Circular

El territori també disposa de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat, 
inscrita sota els paraigües de l’Escola Superior de Ciències Socials i d’Empresa i 
l’Escola Superior Politècnica del Tecnocampus Mataró-Maresme, fet que li atorga 
una doble visió des de les perspectives econòmica i social, però també tecnològica. 
L’escola disposa de moltes persones en l’àmbit de la investigació en aquestes àrees, 
que, d’altra banda, són també centrals en molts dels camps de l’economia circu-
lar. La Càtedra té la ferma voluntat d’esdevenir un referent en docència, recerca 
i transferència de coneixement per donar resposta als reptes que es plantegen en 
matèria d’economia circular i que permetin apoderar els agents del canvi, generant 
un espai de sinergia i esdevenint catalitzadors d’impacte per al territori des d’una 
perspectiva d’actuació local. L’economia circular és un nou model de producció i 
consum que assegura un creixement sostenible en el temps. Amb l’economia cir-
cular, podem impulsar l’optimització dels recursos, reduir el consum de matèries 
primeres i recuperar els residus reciclant-los o donant-los una segona vida com a 
producte nou.

Pel que fa a l’Economia Circular, la ciutat comptarà en un futur amb un Parc Cir-
cular Mataró Maresme, on es desenvoluparan activitats de diferent naturalesa, in-
tegrades en una visió de conjunt, dins d’una mateixa parcel·la regulada i tutelada 
pel Consorci. El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Mares-
me, és una entitat administrativa, actualment adscrita al sector públic de l’Ajun-
tament de Mataró, creada per a la gestió i tractament dels residus municipals a la 
comarca del Maresme. Aquest ens ha assolit una reconeguda trajectòria i prestigi 
internacional apostant per la innovació ambiental i energètica del territori. El Parc 
estarà ubicat al polígon de Mata Rocafonda, a on l’ajuntament ja està realitzant 
estudis de sobre el parc empresarial del polígon per aprofitar totes les oportunitats 
d’economia circular que es puguin donar: simbiosi industrial, compra agregada, 
aprofitament energètic, servitització, etc.

A finals de 2021 es va iniciar també el projecte Mataró Circular, per aprofitar les 
oportunitats i els avantatges que pot aportar i ja aporta l’economia circular a la 
ciutat i contribuir a la dinamització econòmica de la ciutat, alhora que a reduir 
el consum de recursos i la generació de residus i emissions. La iniciativa Mataró 
Circular 2030, ja disposa d’un Pla Estratègic d’Economia Circular per la ciutat i 
preveu la seva aplicació amb diversos Plans d’Acció que aportarà resiliència econò-
mica i social i permetrà avançar cap a una ciutat sostenible i baixa en emissions.
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Premis MÉS Mataró-Empresa-Societat del CESM

En el marc del Pla d’Acció del 2022, el 25 d’abril de 2022 es va celebrar la 1a jornada 
anual del CESM, oberta a la ciutadania en general, per tal de reflexionar sobre el 
futur social i econòmic de la ciutat. La sessió i el debat van ser a càrrec del Sr. An-
tón Costas Comesaña, president del Consell Econòmic i Social d’Espanya, que va 
parlar de les “Claus per reconciliar el creixement econòmic amb el progrés social”.

En aquesta jornada, el CESM va lliurar els premis MÉS Mataró-Empresa-Societat, 
a les millors iniciatives empresarials de responsabilitat social en els àmbits econò-
mic, social i mediambiental. 

Aquesta ha estat la primera convocatòria d’aquests premis, amb els objectius se-
güents:

•  Promoure la integració de les polítiques de Responsabilitat Social en el marc 
de la iniciativa empresarial i professional, amb una perspectiva holística de les 
mateixes, que contempli l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica, ambien-
tal, laboral i de bon govern.

•  Contribuir al desenvolupament socioeconòmic responsable de Mataró, a través 
de donar suport, reconeixement i promoció a les empreses i persones treballa-
dores autònomes que porten a terme iniciatives i bones pràctiques en l’àmbit 
d’RS.

•  Promoure bones pràctiques de Responsabilitat Social que puguin servir de re-
ferència per a d’altres, de manera que incentivin la transferibilitat i la intercoo-
peració.

Activitat empresarial socialment responsable

El sector tèxtil històricament ha estat una indústria predominant a la comarca 
del Maresme, i avui dia encara té un pes específic rellevant dins del teixit produc-
tiu de la ciutat. Ha estat un dels sectors capdavanters en la transformació digital 
i tecnològica, per garantir la seva subsistència després de la deslocalització de la 
indústria cap a països emergents, on els costos de producció són més assequibles. 
Aquesta especialització ha estat vital per la seva resiliència, i els ha posicionat com 
capdavanters en iniciatives de responsabilitat social, pel que fa a la sostenibilitat 
ambiental amb pràctiques més respectuoses. Es pot veure en projectes Reimagine 
Textile i Cooperatextil 4.0, on la col·laboració entre els diferents agents del territo-
ri està sent la clau de l’èxit.

Altres sectors com la mobilitat, la producció agrícola o el consum responsable tam-
bé estan emergint amb força especialment en l’àmbit privat, amb projectes que 
posen al centre les necessitats de les persones, amb solucions que tenen cura del 
medi ambient.

Aquests projectes estan trobant suport institucional necessari, a través d’espais 
municipals de cocreació i altres projectes liderats des de l’Ajuntament i altres 
agents del territori com l’espai MataróConnecta, el MataróLab d’innovació, el pro-
jecte ReimagineTextile o el Cooperatextil 4.0, etc.
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OBJECTIUS

La xarxa de Responsabilitat Social de Mataró (RSM), a la qual l’Ajuntament de Ma-
taró està adscrita, té com a objectiu general treballar la responsabilitat social per 
esdevenir un territori responsable.

A més, l’Ajuntament és membre de la RED RETOS, xarxa en l’àmbit estatal que té 
com a objectius:

1. Desenvolupar el model conceptual de TSR (Territoris Socialment Responsables)

2. Definir models i estratègies pel desenvolupament de TSR

3. Sensibilitzar i crear consciència (informar, formar i difondre)

4.  Recolzar, motivar i impulsar diferents iniciatives que es declarin d’implantació de 
TSR

5. Contribuir a fer transversal el concepte de Responsabilitat Social

ACTUACIONS

Mataró fa quasi vint anys que va iniciar el camí de la responsabilitat social en les se-
ves actuacions a la ciutat. Des d’aquelles primeres accions l’any 2003 fins avui en dia, 
la pràctica de la Responsabilitat social ha anat capil·laritzant les diferents actuacions 
del consistori, i també ha anat agafant força a l’àmbit de les organitzacions privades. 

Les primeres accions en 2003 varen ser modestes, sobretot de sensibilització i forma-
ció, amb estudis sobre les empreses de la ciutat per mesurar el nivell d’implicació que 
tenien en termes de responsabilitat social en 2004. Del 2005 al 2009 ens vam afegir 
a la Iniciativa Comunitària EQUAL RESSORT liderada per la Diputació de Barcelo-
na, i cofinançada per la Iniciativa Comunitària Equal del Fons Social Europeu, amb 
l’objectiu de lluitar contra les discriminacions de tota mena al mercat de treball. Han 
estat moltes les accions que s’han anat fent, fins a arribar a l’esclat actual en termes 
de responsabilitat en matèries social, econòmica i ambiental que estem immersos 
com a ciutat avui dia.

Amb el darrer Pla de Mandat (2019-2023) es fonamenta la base del que serà la trans-
formació completa de la ciutat amb vista a 2030, i centrat principalment en dos ma-
croprojectes: per una banda, la posada en marxa de l’Agenda Urbana 2030 i de l’altre 
l’inici de l’anomenat Pla Estratègic Mataró Circular 2030.

El projecte de l’Agenda Urbana 2030 ha iniciat aquest any 2022 amb un procés de re-
flexió oberta a tota la ciutadania i agents del territori, per repensar com hauria de ser 
la ciutat de Mataró en un futur. L’èmfasi s’ha posat en l’acompliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS), de les Nacions Unides, que han de facilitar la 
transició cap a una ciutat més sostenible i responsable socialment, mediambiental i 
econòmica. És un compromís de ciutat, adquirit per garantir el procés transversal i 
integral de transformació necessari en tots els àmbits de servei a la ciutadania.

Les iniciatives d’aquesta candidatura inclouen àmbits molt diversos dins l’RS, des 
del medi ambient i la innovació social, a la responsabilitat en les polítiques econòmi-
ques, promogudes tant per l’ajuntament com per altres agents del territori, públics 
i privats. Alguns exemples de bones pràctiques empresarials han aflorat amb els  
premis MÉS Mataró i que s’estan duent a terme al territori.  
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Amb el suport de:

https://www.mataro.cat/sites/pla-de-mandat


La finalitat d’aquest recull, tot i no ser exhaustiu, és la de servir per donar una idea 
del nivell d’implicació en Responsabilitat Social que té la ciutat i les entitats que 
conformen el seu teixit.

Des de l’Ajuntament, i específicament des de la direcció de Promoció Econòmica, les 
accions han anat encaminades a:

•  Edició anual de llibres de bones pràctiques d’empreses del territori

•  Formació i sensibilització en Responsabilitat Social des del Servei d’Ocupació 
de Mataró (SOM)

•  Presència en fòrums i programes de Responsabilitat Social: jornades, semina-
ris, premis…

Tot i no ser exhaustiva, la següent llista pretén reflectir les accions dutes a terme des 
de l’Ajuntament per al foment de la Responsabilitat Social en un context de Territori 
Socialment Responsable són:

•  2004: gestió, seguiment de l’estudi sobre la maduresa del territori en RS, poste-
rior disseny d’actuacions.

•  2005: participació en el projecte europeu Equal Ressort amb la DIBA. En el 
projecte hi ha socis d’Anglaterra, Eslovàquia i Itàlia (Just theBalance) i té com 
a objectiu treballar per l’RS. Mataró va liderar el grup de treball per dissenyar i 
editar la guia de Conciliació i igualtat a les empreses; participació directa a les 
reunions i grups de treball nacionals i transnacionals per a l’elaboració d’eines 
i productes pel diagnòstic i la difusió de l’RS entre les pimes; constitució del 
grup intern d’RS per dissenyar i portar a terme accions d’RS dins de l’IMPEM; 
coordinació de continguts i redacció dels llibres editats sobre bones pràctiques 
d’RS des de l’any 2005 fins a l’actualitat de periodicitat anual.

•  2005: creació de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró. La Fundació es-
devé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats 
d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la 
xarxa d’economia social catalana.

•  2007: lideratge i redacció d’un document en el si del Pacte Local per l’Ocupació 
on es concreten les bones pràctiques que tenen a veure amb la intermediació 
laboral de les entitats que formaven part del Pacte (agents socials, administra-
ció pública, centres d’ensenyament...).

•  2007 i 2008: gestió, coordinació i seguiment del conveni firmat entre la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Promoció Econòmica, el Gremi 
d’Hostaleria de Mataró i El Maresme, la Unió de Botiguers de Mataró i l’asso-
ciació de comerciants i professionals del nou centre anomenat FACILITEM 
LA CONCILIACIÓ en el qual es va treballar directament amb 13 empreses del 
sector de l’hostaleria i del comerç.

•  2007 a 2008: participació en la fase de diagnosi en els àmbits d’RS de l’Ajunta-
ment de Mataró.

•  2008: nomenament de l’Agent d’Igualtat de l’IMPEM.

•  2009: tallers Tutoritzats de la Diputació de Barcelona, treballant directament 
la formació i implantació d’accions d’RS en les pimes.

•  2008 a 2010: seguiment de la diagnosi de l’entitat, de la redacció del Pla d’Igual-
tat i de les accions a portar a terme segons aquest. 

•  2010: primer ajuntament català a formar part de la Red RETOS.
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•  2011: elaboració del codi ètic i la memòria de sostenibilitat.

•  2011: inclusió del Pla d’Igualtat en el manual de qualitat de l’entitat. 

•  2011: constitució de la xarxa de responsabilitat Social de Mataró RSM.

•  2016: creació de la càtedra d’ESS al Tecnocampus Mataró.

•  2017: creació de l’Ateneu cooperatiu del Maresme, CoopMaresme. Les seves ac-
tuacions passen per la formació, acompanyament, sensibilització, intercoope-
ració i promoció de la cultura cooperativa.

•  2017: guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la 
contractació pública de l’Ajuntament de Mataró i Entitats del Sector Públic 
Municipal.

•  2020: pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró (Taula per a la Recons-
trucció).

•  2021: pla estratègic de l’Economia Social i solidària.

•  2021: creació de la càtedra de Circularitat al Tecnocampus Mataró.

•  2021: tubVerd Mataró.

•  2021: projecte Mataró Circular.

•  2021: projecte Parc Circular del Maresme.

•  2022: Mataró Agenda Urbana 2030.

•  2022: 1a edició dels Premis MÉS Mataró Empresa Societat.

•  2022: 1a jornada Anual del Consell Econòmic i Social de Mataró.

Xarxa de Responsabilitat social de Mataró

L’antic Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) va pre-
sentar la Xarxa de Responsabilitat Social de Mataró que té com objectiu principal 
treballar perquè Mataró sigui un territori socialment responsable (TSR). Aquesta 
xarxa està adherida a la Red RETOS una xarxa de xarxes en l’àmbit d’estat espan-
yol que té com a objectiu general “Articular, integrar i implementar diferents estra-
tègies pel desenvolupament de Territoris Socialment Responsables (TSR)”.

Aquests territoris són la suma de les Responsabilitats de l’empresa, les organitza-
cions i l’administració pública i del diàleg que entre totes elles hi ha d’haver per tal 
d’aconseguir un territori sostenible, habitable i cohesionat. Els membres de la xar-
xa van signar un document en el qual es comprometien amb la gestió responsable 
i assumien el compromís d’aportar la seva experiència i trajectòria per ASSOLIR 
un territori responsable.

La Xarxa disposa de perfil a twitter: @XarxaRSMataro

Publicacions

•  1r Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

• 2n Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

• 3r Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

• 4t Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

• 5è Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

• 6è Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social
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• 7è Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

• 8è Llibre de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

• Estudi de mercat RS

• Estudi sobre la responsabilitat social de les organitzacions de Mataró. 2005 

• 2017 Guia compra pública responsable. Ajuntament de Mataró 

ORGANITZACIONS PROMOTORES / IMPLICADES

Les entitats membres de la Xarxa són: ACRA, Aigües de Mataró, CCOO, CETEMM-
SA, Empresa Casas, Escola Pia Santa Anna, FAGEM, Fundació Bufí I Planas, Fun-
dació  Tecnocampus, Media Responsable, Residència Laia, Vilaseca SA, Xarxa de 
l’Economia Social i Solidària, FAGEM, Consell econòmic i Social de Mataró. 

A continuació s’annexen algunes referències a Internet i la resta es troben a totes 
les fitxes corresponents a cada un dels projectes i les seves webs per tal que es pugui 
valorar l’abast del desplegament que està fent la ciutat i el que hi ha previst pels anys 
vinents.

Web

• La Responsabilitat Social a Mataró i Catalunya

Pla Reconstrucció

• Acord institucional per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró

• Espai web Pla de reconstrucció social i econòmica

Agenda urbana 2030

• Web on surt tota la informació del procés 

•  Soc Empresa  »  Responsabilitat social  »  La Responsabilitat Social a Mataró i 
Catalunya

• L’enllaç de la plataforma digital utilitzada en el procés participatiu

Projecte Mataró Circular 

Consell Econòmic i Social de Mataró (jornada anual i premis MÉS Mataró)

Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat 

Càtedra d’Economia Social

Tub Verd Mataró
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http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/pacte_ocupacio/docs/rso_05.pdf
https://escriptori.mataro.cat/lm_auth_proxy?DoLMLogin?curl=L2fgmL2f&curlid=2191350148-1137454574&curlmode=0#/client/MjUxMQBjAG15c3Fs
https://web.archive.org/web/20170620015730/http:/www.mataro.cat/web/portal/ca/Empresa/Empresa/responsabilitat_social/rs_mataro_catalunya.html
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2020/pacte-de-ciutat-per-a-la-reactivacio-social-i-economica-de-mataro-despres-de-la-crisi-provocada-per-la-covid-19/acord-de-ple-reconstruccio.pdf
https://www.mataro.cat/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica
https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030
https://web.archive.org/web/20140505184845/http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Empresa/Empresa/
https://web.archive.org/web/20111121024500/http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Empresa/Empresa/responsabilitat_social/
https://www.decidimmataro.cat/processes/Mat-Ag-2030
https://www.mataro.cat/ca/next-mataro/projectes/mataro-circular
https://www.mataro.cat/sites/consell-economic-i-social
https://catedraeconomiacircular.tecnocampus.cat
https://www.aiguesmataro.com/tubverd/ca/presentacio

