
 

Les empreses més compromeses elaboren un 
full de ruta perquè la Responsabilitat Social 
formi part de la 'manera catalana de fer empresa' 
 

 
 Respon.cat engega amb les primeres 33 empreses i en tres anys pretén 
agrupar les 200 més compromeses 
 La iniciativa compta amb la participació d’empreses líders en l'RSE, 
amb la voluntat d’incloure tot tipus d’empresa  
 Més de la meitat dels membres són pimes i representen sectors molt 
diversos. També en formen part empreses públiques, cooperatives, 
fundacions 
 La primera assemblea de respon.cat marca l'inici de les activitats, que 
pretenen fer créixer i desenvolupar l'RSE  

 
 

Ahir  va  tenir  lloc  la  primera  assemblea  de  respon.cat,  la 
iniciativa  empresarial  per  al  desenvolupament  de  la 
responsabilitat  social a Catalunya,  amb  la participació de  les 
33 empreses  que  en  formen part.  La  reunió,  celebrada  a  la 
Casa  Llotja  de Mar,  va  consensuar  el  full  de  ruta  que  ha  de 
permetre fer un salt en l'RSE a Catalunya. 
 
D'ençà que el 5 de febrer es va fer el  llançament públic de la 

iniciativa, les altes s'han anat produint sense interrupció. Respon.cat ha nascut com un programa 
dins  del  Consell  de  Cambres  de  Comerç  de  Catalunya,  però  d'aquí  a  començament  de  2015 
passarà  a  ser  una  associació  d'empreses,  moment  en  el  qual  s'espera  que  el  nombre  de 
membres ja s'hagi doblat, amb un horitzó a llarg termini de poder agrupar les cent o dues
centes empreses més compromeses amb la societat.  
 
El  factor  sorpresa  ha  estat  el  gran  interès de 
les  empreses  petites  i  mitjanes,  ja  que  en 
altres  països  aquests  organismes  solen  estan 
integrants majoritàriament per empreses grans 
i  unes  poques  pimes,  mentre  que  aquí  la 
presència és molt més equilibrada. Aquest fet 
es  valora  com un gran  sentit de  compromís de 
les  pimes  catalanes, moltes  de  les  quals  tenen, 
més enllà de la dimensió, una cultura empresarial avançada i una orientació innovadora. També 
cal  valorar  en  aquest  sentit  els  programes  que  s'han  portat  a  terme  els  darrers  anys  per  a 
fomentar  la  gestió  de  l'RSE  en  les  pimes,  com  l'RSE.Pime,  tRanSparÈncia  o,  fa  més  temps, 
RSECoop. 
 
A  banda  de  la  dimensió,  també  cal  fer  notar  la  diversitat  entre  les  empreses membres  ja  que 
representen sectors molt diversos de l'economia catalana, i fins i tot en formen part empreses 
públiques, cooperatives i fundacions. El sector públic o el no lucratiu cada cop mostren més 
interès  en  la  gestió  de  l'RSE,  que  consideren  que  no  és  propi  sols  de  les  empreses  privades 
convencionals.   



 

 
L'assemblea ha ratificat com 
a integrants del Grup Motor, 
l'òrgan  executiu,  Josep 
Santacreu  (DKV),  Josep 
Maria Lloreda  (KH Lloreda), 
Xavier  Carbonell  (Mango), 
David  Cos  (Grup  Clade), 
Ignasi  Fainé  (Agbar),  Joan 

Pinyol  (Psikered),  Narcís  Bosch  (Consell  de  Cambres)  i 
Josep  Maria  Canyelles  (coordinador).  Alhora  es  faran 
diferents grups de treball per a desenvolupar algunes de les 
línies de treball.  
 
Algunes intervencions han demanat enfortir la capacitat de 
les  empreses  membres  per  compartir  coneixement  i 
bones pràctiques d'RSE,  en una  relació B2B que permeti 
aprofitar  tot  el  saber  fer  i  sensibilitat  que  hi  ha  a  les 
empreses de respon.cat.  
 
S'han aprovat les accions que desenvolupen el pla d'acció, 
que  s'aniran  donant  a  conèixer  properament,  i  que 
preveuen  seminaris  tècnics  per  a  innovar  o 
desenvolupar nous enfocaments,  fòrums directius que 
abordaran matèries  com  la  responsabilitat  fiscal  o  la 
reforma  horària,  o  l'impuls  d'espais  de  col·laboració 
entre empreses i societat, entre altres.  
 
També  es  reconeixeran  bones  pràctiques  empresarials  en 
RSE,  a  partir  de  divulgar  casos  o  d'un  acte  de 
reconeixement  que  vol  mostrar  a  la  societat  l'esforç 
d'algunes  empreses  per  desenvolupar  el  seu  compromís 
cap a  la societat. Moltes d'aquestes accions s'estan preparant amb aliances i acords amb altres 
agents.  També  alguna de  caràcter  formatiu,  aprofitant  que  entre  les  empreses membres hi  ha 
una universitat,  la UOC,  amb  la qual  es  formalitzarà un conveni per a promoure un màster en 
RSE 
 
De cara al 2015 s'està preparant un programa que permeti capacitar els directius de les pimes 
catalanes  mitjançant  un  seguit  de  sessions  en  grups  i  amb  suport,  per  donar  continuïtat  a 
programes de referència que s'han portat a terme des del Consell en els darrers anys, com 
RSE.Pime, tRanSparÈncia, que han estat referents tant internament com a nivell europeu i global. 
Algunes d'aquestes accions estan en conveni amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Properament s'activarà la pàgina web, però ara per ara es pot trobar respon.cat al LinkedIn i al 
Twitter. 
 
 
 
 
 
Perfil twitter @respon_cat 
Properament www.respon.cat 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/respon‐cat 
Contacte: info@respon.cat 

Les  empreses  membres  a 
13052014: 
Abacus S.C.C.L.  
Acefat, AIE 
Agbar 
Airfarm   
Aranow Packaging 
Barcelona de Serveis Municipals S.A.  
BBVA 
Bon Preu  
Cafès Novell  
Condis Supermercats   
DKV Assegurances 
El Taller de Alquimia  
Fund Claror Gimnàs 
Gas Natural SDG  
Gràfiques Varias  
Grup Clade 
Grupo Sifu Integración Laboral  
KH Lloreda  
Lavola 1981 
Llet Nostra 
Mango  
Masia Vallformosa   
Mina Pública d'Aigües de Terrassa  
Mullor  
Psikered 
RACC 
SABA Aparcamientos.  
Serveis Funeraris de Barcelona 
Tarannà 
TMB  ·  Transports  Metropolitans  de 
Barcelona 
Unió Catalana d'Hospitals (UCH) 
UOC · Universitat Oberta de Catalunya 
Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat



 

Document presentació respon.cat: http://premsa.cambrabcn.org/sites/default/files/Presentació RESPON 2014.pdf 


