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Memòria d’activitats
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“L’any de la posada en marxa”

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya

Paraules

Acte de presentació de Respon.cat (5-02-2014)
Acte Reconeixement pimes (15-12-2014)
Respon.cat és el producte de
l’esforç d’empreses
compromeses en RSE. Estem
construint un territori
socialment responsable i
calen espai de trobada com
aquests per avançar en la
Responsabilitat Social com
un atribut de país.

Excm. Sr. Miquel Valls,
president del Consell de
Cambres de Comerç de
Catalunya.

Cal posar en valor les
empreses que gestionen
l’RSE, ja que donar-los suport
és apostar per la reinversió i
creació de riquesa, de
manera que l’RSE
contribueix a la recuperació
econòmica. Iniciatives com
Respon.cat ens fan pujar
l’orgull reputacional de les
empreses i la il·lusió
col·lectiva com a país.

Hble. Sr. Felip Puig, conseller
d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya

Avui es fa un pas molt rellevant
per a l'RSE a Catalunya. A tots els
països més desenvolupats el
compromís de les empreses
envers la societat és una constant.
A Catalunya tradicionalment hi ha
hagut molta filantropia i
actualment tenim empreses amb
una gestió de l'RSE molt avançada,
però cal fer un gran salt endavant
perquè aquest enfocament de
gestió ha de formar part del
model de competitivitat i de la
manera catalana de fer empresa.

Dr. Josep Santacreu, president del
GT d'RSE de la Cambra de Comerç
de Barcelona i Grup motor de
Respon.cat

Sempre m'he manifestat a favor
de l'existència d'un organisme de
referència com el que aquest vol
ser. És fonamental que estigui
liderat des de les empreses i ha de
ser un marc on aprendre els uns
dels altres perquè en RSE, a
diferència d'altres àmbits, es pot
aprendre però no copiar. Les
expectatives de la societat envers
les empreses han canviat i
aquestes han de canviar la
manera d'actuar i relacionar-se
amb l'entorn; no és un repte
particular de cada empresa sinó
col·lectiu ja que no hi ha empreses
reeixides en països fracassats.

Sr. Josep Maria Lozano, expert en
RSE i professor d'ESADE

Presentació

Trajectòria

Després d’anys d’esbossar el projecte, ha
estat durant el 2014 que de manera
efectiva s’ha posat en marxa la iniciativa
empresarial per al desenvolupament de
l’RSE a Catalunya. A final del 2013 ja
s’havia anunciat el nom, Respon.cat, en
un acte de represa de la voluntat de crear
aquest organisme.
L’inici d’activitats s’ha fet a partir de
l’assemblea del maig del 2014,
començant a actuar com a programa del
Consell de Cambres de Comerç, amb un
funcionament que ja anticipava la
intenció de crear l’associació:

Definició

•2009 - 2012
•Grup de
Treball d’RSE
de la Cambra
de Comerç
de Barcelona

Activació

•2013 - 2014
•Grup motor
Respon.cat
dins el Consell
de Cambres de
Comerç de
Catalunya

Funciona
ment
efectiu

una assemblea d’empreses adherides,
unes quotes d’adhesió i un òrgan directiu
anomenat grup motor.
Respon.cat s’ha finançat amb les
aportacions de les empreses membres. A
més, el Consell de Cambres també ha
dotat econòmicament el programa
mitjançant el conveni amb el
Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, fet que ha
permès complementar el pla
d’actuacions amb altres accions d’interès
púbic coincidents amb els objectius
empresarials.

•2014
•Òrgans de
govern de
Respon.cat
com a
programa dins
el Consell de
Cambres

Persona
jurídica

•2015
•Constitució
com a
Associació
Respon.cat

Presentació

Índex

La present memòria recull les accions portades a terme durant el 2014, ordenades
segons les línies d’actuació a partir de les quals estructurem el funcionament:


Organització



Línia 1 - RSE i lideratge



Línia 2 - Capacitació i desenvolupament



Línia 3 - Foment de l’RSE



Línia 4 - RSE i Territori



Comunicació

Organització

Acte inici



Acte per a l’inici de Respon.cat (5-2-2014),
després que al desembre del 2013 es fes
l'acte de reactivació (11-12-2013)

Assemblea



Assemblea general d'empreses membres,
que marca l'inici de les activitats, com a
programa dins del Consell de Cambres (1305-2014)

Grup motor



Constitució del Grup motor de Respon.cat,
que comença a funcionar amb un ritme
mensual de reunions, a mode de junta
directiva

Josep Santacreu
DKV Assegurances

Ignasi Fainé
Agbar

David Cos
Grup Clade

Josep Maria Lloreda
KH Lloreda

Xavier Carbonell
ESCI-UPF

Bea Bayo
Mango

Joan Piñol
Psikered

Narcís Bosch
Consell Cambres

Josep Maria Canyelles
Coordinador

Organització

Membres

Durant l’any 2014 un total de 36 empreses o organitzacions
s’han adherit a Respon.cat.
Aquestes grans, mitjanes i petites, privades, públiques o
d’economia social són les promotores de l’associació que a
començament de 2015 es crearà prenent el relleu d’aquesta
primera fase.

Percentatge per grandària

Percentatge per tipologia
Coop.; 6%

Microempresa; 6%

Fundació o Ass.; 19%
Empresa
gran; 39%
Pime; 61%

Pime; 42%

Emp. Pública ; 6%
Empresa
gran; 22%

Abacus S.C.C.L.
Acefat, AIE
Agbar
Airfarm S.A.U.
Aranow Packaging
Barcelona de Serveis Municipals S.A.
BBVA
Bon Preu S.A.
Cafès Novell S.L.
Condis Supermercats S.A.
DKV Assegurances
El Taller de Alquimia S.L.
ESCI - Universitat Pompeu Fabra
Fund Claror Gimnàs
Gas Natural SDG S.A.
Gràfiques Varias S.A.
Grup Clade
Grupo Sifu Integración Laboral S.L.
Institut Cerdà
KH Lloreda S.A.
Lavola 1981 S.A.
Llet Nostra
Mango (Punto Fa S.L.)
Masia Vallformosa S.L.U.
Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A.
Mullor S.A.
Psikered
RACC
SABA Aparcamientos S.A.
Serveis Funeraris de Barcelona
Suara Coop
Tarannà Viatges amb Sentit
TMB · Transports Metropolitans de Barcelona
Unió Catalana d'Hospitals (UCH)
UOC · Universitat Oberta de Catalunya
Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat

Línia 1 – RSE i lideratge
L'RSE ha de formar part de la manera catalana de fer empresa!

Fòrum directiu

S’han dut a terme dos Fòrums directius
• Reforma horària amb Salvador
Cardús i Fabián Mohedano,
iniciativa Ara és l’Hora (15-10-2014)
• Responsabilitat fiscal amb Joan
Iglesias, assessor model tributari
(18-11-2014)

Compartir idees
clau

 Material audiovisual de la UOC sobre el
lideratge responsable amb empreses de
Respon.cat

Polítiques
públiques

 Sessió detransposició de la Directiva
europea de transparència (17-07-2014)
 Reunió amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat (31-07-2014) i la consellera
de Benestar i Família (12-12-2013)
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament
Hem de fer un salt en els models d'RSE, capacitant, repensant i innovant!

Capacitació




Desenvolupament






Seminari per innovar en RSE (09-092014)
Conveni amb la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) per a posar en marxa
el Màster Universitari en RSC

Inici Projecte Focus RSE.Cat
Gestions i contactes per formar part de
xarxes (CSREurope), en conveni amb el
Departament d’Empresa i Ocupació
Participació en l’actualització de
l’Estratègia d’RSE de la Comissió
Europea
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Línia 3 – Foment de l’RSE
En els propers anys hem de doblar les empreses que fan RSE a Catalunya!

Identificar
bones
pràctiques

Enquestes







Reconeixement





Accions
divulgació

S’han identificat pimes d’interès i s’han
elaborat 20 fitxes de casos de bones
pràctiques d’RSE.
Publicació d’un llibre amb casos i pdf de
cadascun, accessibles web (400 en paper).
S’han consultat les pimes que havien participat en programes de
foment de l’RSE per a saber l’estat de situació per mitjà enquesta.
Publicació d’un estudi amb els resultats, accessible web.

S’ha fet un acte de reconeixement de les
pimes amb RSE, on s’ha lliurat la publicació i
s’ha donat a conèixer l’estudi. (15-12-2014)
Presència del conseller d’Empresa i Ocupació.

 Presentacions diverses
•
•
•
•

Atenes en el marc del Cogita (26-02-2014)
Comunitat holandesa a Barcelona (18-11-2014)
Jornada a Màlaga (20-11-2014)
Altres...

[Accions en conveni amb el Departament d’Empresa i Ocupació]
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Línia 3 – Foment de l’RSE
En els propers anys hem de doblar les empreses que fan RSE a Catalunya!

S’han presentat els resultats de l’enquesta a les pimes
participants en programes d’RSE que ens mostren en quin
punt estan actualment en matèria d’RSE.
Permet percebre quina és l’evolució de l'RSE en el teixit
empresarial de les pimes, cosa que facilitarà valorar els
programes portats a terme i dissenyar noves estratègies
per a promoure l’RSE.
Alguns dels resultats més rellevants:
•
•
•
•

El 95% de les pimes que han participat en algun d’aquets programes d’RSE
continuen amb aquest model de negoci.
Les pimes avancen en RSE per a desenvolupar valors corporatius
Es gestionen les diferents dimensions de la responsabilitat social de
manera equilibrada (social, econòmica, laboral, ambiental i bon govern)
Els programes han estat efectius.

Avaluar l’impacte dels programes també implica un sentit
de la responsabilitat!
Enllaç notícia al blog

[Accions en conveni amb el Departament d’Empresa i Ocupació]

Línia 3 – Foment de l’RSE
En els propers anys hem de doblar les empreses que fan RSE a Catalunya!

S’ha editat una publicació que recull vint casos de pimes
amb bones pràctiques d’RSE:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Agromillora,
Apropa Cultura (L’Auditori),
ARP Catalonia,
Fundació Ave Maria,
Hotel Can Borrell,
Coral Transports & Stocks,
Granel,
Hidrocolor,
Isidro Torras, Raspalls tècnics,
Restaurant La Cucanya,
Pastisseria Artesana La Granja,
Llagurt,
MónNatura Pirineus (Fund.Cat.Pedrera),
Montajes Rosec, Poltank,
René + que electrodomèstics,
Escola Sant Gervasi,
Serrat Agrocuina,
Taxis Igualada,
Vallformosa.

Enllaç notícia al blog

[Accions en conveni amb el Departament d’Empresa i Ocupació]

Línia 3 – Foment de l’RSE
En els propers anys hem de doblar les empreses que fan RSE a Catalunya!

Les empreses reconegudes

Línia 3 – Foment de l’RSE
En els propers anys hem de doblar les empreses que fan RSE a Catalunya!

Les persones que van intervenir en l’acte de reconeixement

Línia 4 – RSE i Territori
L’RS ha de formar part de tota mena d'organitzacions i de tots els sectors!

Territori
Socialment
Responsable



Jornades Territori Socialment Responsable
•
•
•
•

Jornada a Reus (7-10-2014)
Jornada a Tortosa (25-11-2014)
Jornada a Manresa (27-11-2014)
Jornada a Lleida (19-12-2014)



Mapa de Territoris Socialment Responsables



En conveni amb el Departament d’Empresa i
Ocupació

Sectors



S'ha iniciat el disseny d'un pla d’acció
respecte al món universitari, que comportarà
la creació d'un Consell acadèmic i altres
accions

Relació amb la
societat



Participació en el MarketPlace de la Fed. Cat.
de Voluntariat Social
Participació en el I Congrés Iberoamericà de
Voluntariat Corporatiu
Passos per a la creació d'un Consell Social
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Línia 4 – RSE i Territori
L’RS ha de formar part de tota mena d'organitzacions i de tots els sectors!

Participació al Marketplace 2014
(Federació Catalana del Voluntariat Social)

Resum i conclusions debat
Voluntariat d’empresa al
Marketplace
Es tractava de debatre sobre
la situació i les perspectives
del voluntariat d’empresa
amb el focus posat
especialment en les pimes...

Resum i conclusions debat
Territoris Socialment
Responsables al Marketplace
Ens hem trobat alguns TSR.
Ho hem fet amb les persones
de les xarxes que lideren
aquests TSR...

Respon.cat va presentar les
conclusions a l’acte de
cloenda del Marketplace
Després d’un dia intens de
Marketplace, Respon.cat va
aportar les conclusions del
dos debats Respon.cat, que
s’havien celebrat al matí...

Respon.cat va estar present al
Marketplace amb un estand
L’estand de Respon.cat estava
situat a la zona de plataformes
promotores de la
responsabilitat social, i
disposava d’un rollup amb la
identificació i un cartell fer per
a l’ocasió amb la descripció de
la iniciativa, les línies d’acció i
els logos de les 34 empreses
membres.

Línia 4 – RSE i Territori
L’RS ha de formar part de tota mena d'organitzacions i de tots els sectors!

Participació al Marketplace 2014:
dos debats amb grups de 20 empreses i organitzacions

Línia 4 – RSE i Territori
L’RS ha de formar part de tota mena d'organitzacions i de tots els sectors!

Participació al Marketplace 2014:
dos debats amb grups de 20 empreses i organitzacions

Línia 4 – RSE i Territori
L’RS ha de formar part de tota mena d'organitzacions i de tots els sectors!

Participació al Marketplace 2014:
Pitching solidari
Hem col·laborat en el Pitching solidari. Empreses membres de
Respon.cat han col·laborat en el Pitching solidari del Marketplace.
Persones amb perfil expert en comunicació han valorat les
presentacions de projectes per part d’entitats socials
Sis persones han participat al Pitching solidari, de les quals
quatre corresponents a empreses membres de Respon.cat. Es
tracta de Sílvia Agulló, responsable de la Unitat de
Responsabilitat Empresarial i Reputació de DKV
Assegurances; Maria Josep Coral, manager Premsa i Publicacions
del RACC; Emma Nadal, cap de Comunicació de KH Lloreda; i
Susana Pascual, responsable del Millora Contínua i Sostenibilitat
d’Acefat. Podeu veure el vídeo-reportatge d’aquesta activitat

Línia 4 – RSE i Territori
L’RS ha de formar part de tota mena d'organitzacions i de tots els sectors!

Participació al I Congrés Iberoamericà de Voluntariat Corporatiu
•

•

El I Congrés Iberoamericà de Voluntariat Corporatiu va ser un
esdeveniment únic de trobada entre empreses, ONG i institucions
públiques de tots dos costats de l’Atlàntic per debatre i avançar les
línies de desenvolupament del voluntariat corporatiu en els propers
anys. L’esdeveniment de Barcelona va tenir lloc dimarts 21 i
dimecres 22 d’octubre al CosmoCaixa, just els dies següents
al Marketplace.
Respon.cat va donar suport a la seu de Barcelona, patrocinant
l’esdeveniment i organitzant un seminari sobre voluntariat
d’empresa per a Pimes.

Entrades al blog:
•
Conclusions del I Congrés Iberoamericà de Voluntariat Corporatiu
•
Participació de Respon.cat al Marketplace i al Congrés Iberoamericà
de Voluntariat Corporatiu
•
Està tenint lloc el debat sobre el voluntariat corporatiu al Congrés
Iberoamericà al CosmoCaixa
•
El I Congrés Iberoamericà de Voluntariat Corporatiu arribarà a
Barcelona
Accés a les conclusions (PDF)

Línia 4 – RSE i Territori
L’RS ha de formar part de tota mena d'organitzacions i de tots els sectors!

Participació al I Congrés Iberoamericà de Voluntariat Corporatiu

Està tenint lloc el debat sobre el voluntariat corporatiu al Congrés
Iberoamericà al CosmoCaixa
La primera taula rodona tracta sobre la “Radiografia del voluntariat
corporatiu a Espanya. Com hem arribat fins aquí? Què hem fet bé i
què hem fet malament?”
Taula rodona sobre Voluntariat Corporatiu al Congrés Iberoamericà
Josep Santacreu, conseller delegat de DKV Assegurances, inicia la
intervenció fent referència a la posada en marxa de Respon.cat…

Pimes i microempreses evidencien que el
voluntariat no és exclusiu de les empreses
grans
La taula rodona ha estat organitzada per
Respon.cat, en el marc de la col·laboració en el I
Congrés Iberoamericà del Voluntariat
Corporatiu.
La sessió ha comptat amb la participació de
Jordi Torredemer, responsable de Comunicació
de Mina Aigües de Terrassa i director de la
Fundació Mina, Josep Maria Canyelles,
coordinador de Respon.cat…

Comunicació

Comunicació
externa






Creació i dinamització del web i el blog
Posada en marxa i dinamització de xarxes
socials: twitter, linkedIn, youtube
Posada en marxa de les newsletters
Tríptics en 3 llengües: català, castellà i
anglès

Comunicació
interna



Posada en marxa del butlletí intern

Altres accions
de comunicació



Divulgació de notícies relacionades amb les empreses membres a través de les xarxes
socials, web i blog, amb voluntat de contribuir a posar en valor el seu compromís
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Comunicació

Comunicació
externa

La posada en marxa del canal de Respon.cat a
youtube té la intensió de tenir una política de
xarxes socials que també abasti la comunicació
audiovisual.
Si bé durant el 2014 sols ha recollit les
intervencions de l’acte de Reconeixement de
Bones Pràctiques d’RSE (15-12-2014), es preveu
que formi part d’una política de posar en valor el
compromís de les empreses membres així com
totes les que tenen un compromís més destacat
en RSE.
Vídeos 2014:
•
Intervenció Miquel Valls
•
Intervenció Josep Maria Canyelles
•
Conversa a quatre Respon.cat: D.Ortiz,
X.López, Q.Domènech, I.Álvaro,
JM.Canyelles
•
Intervenció Josep Santacreu
•
Reconeixement de pimes amb Bones
Pràctiques de Responsabilitat Social
•
Intervenció Felip Puig

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

Moltes gràcies per
haver-nos ajudat a
fer-ho possible!

Si compartiu aquests valors empresarials i
creieu en un model de competitivitat
sostenible, sou benvinguts a Respon.cat

Acte de Reconeixement de Bones pràctiques RSE Pimes 15-12-2014

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

Respon.cat 2014
ha estat sols el començament

“El repte de fer créixer
la responsabilitat social”

