
Grupo Menarini assumeix una sèrie de compromisos socials amb l’objectiu últim de 
conciliar els interessos i processos de la seva activitat empresarial amb els valors i 
demandes de la societat.

El seu compromís és ineludible en l’àmbit de la salut i el seu entorn més proper. 
D’aquesta manera, la majoria d’accions socialment responsables que promou tenen 
aquests dos eixos com a denominador comú.

Iniciativa destacada

‘GOSPEL & JAZZ, NITS SOLIDÀRIES PER BADALONA’ (15 d’octubre de 2015): Més 
de 1.800 persones van assistir al concert ‘Gospel & Jazz, nits solidàries per Badalona’ 
organitzat per Menarini. Tots els fons recaptats en l’esdeveniment han anat destinats 
a tres entitats que treballen pel benestar de les persones de la ciutat de Badalona: la 
Fundació Ateneu Sant Roc, Càritas Diocesana de Barcelona i l’Institut de Recerca en 
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGPT).

Econòmic-corporatiu

Menarini Espanya i Takeda Farmacèutica Espanya han signat a Barcelona un acord 
de col·laboració per a la promoció en exclusiva de tres nous medicaments per al trac-
tament de la diabetis tipus II a l’estat espanyol.
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BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Grupo Menarini
Reconeixement Respon.cat 2016 a la trajectòria del compromís en RSE 
per a empresa gran

Grupo Menarini ha rebut 
el Premi Respon.cat 
2016 a la trajectòria del 
compromís en RSE per a 
empresa gran

Les principals línies d’actuació són:

• Acció al territori

•  Participació en projectes d’acció 
social

•  La investigació de medicaments 
que responguin a les necessitats 
socials

•  El valor i el compromís del capital 
humà

• El respecte al medi ambient

•  L’exigència de qualitat en els pro-
cessos productius

• La seguretat en el treball

• El lideratge en la formació en salut

•  Col·laboració amb associacions de 
pacients

• Codi ètic

Premis 
respon.cat 2016
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Activitat Investigació, producció i comercialització d’es-

pecialitats farmacèutiques

Plantilla 300

Facturació 306 M€

Localitat Badalona (Barcelonès)

Pàgina web www.menarini.com

Amb la col·laboració de: Amb el suport de:



Medi ambient

Laboratoris Menarini ha rebut el certificat d’argent per superar els 10 anys d’adhesió al 
sistema de millora ambiental EMAS a Catalunya. Aquesta eina de gestió permet ava-
luar, millorar i donar a conèixer l’impacte ambiental de les empreses a nivell europeu.

Social

Grupo Menarini i Càritas Diocesana de Barcelona han signat un conveni de col·labo-
ració per donar suport a dos projectes dedicats a persones sense llar: Folre, un centre 
d’acolliment diürn, i el Taller Sant Isidre, un centre socioocupacional.

La Fundació Ateneu Sant Roc i Menarini han signat el 2015 un conveni de col·labo-
ració per donar suport als projectes Laila (integració de dones immigrants) i Espai 
Familiar Elna (suport i acompanyament a mares per a l’educació dels seus fills i filles).

Menarini Espanya va complir l’any 2015 vuit anys de col·laboració amb Farmacèutics 
sense Fronteres (FSF), una entitat sense ànim de lucre que porta 25 anys treballant 
perquè refugiats, desplaçats i persones afectades per emergències tinguin accés als 
medicaments. Menarini realitza donacions trimestrals al llarg de tot l’any al Banc 
de Medicaments de FSF, on s’encarreguen de la gestió integral d’aquestes donacions. 
Aquests fàrmacs són distribuïts per FSF a 49 països de tot el món afectats per con-
flictes, desastres naturals i zones de gran necessitat. El treball solidari de Menarini 
i FSF ha estat reconegut amb el Premi Millors Idees 2015 de Diari Mèdic i amb el 
premi ‘Solidaritat Farmacèutica’, atorgat al setembre de 2016 per Farmacèutics sense 
Fronteres com a reconeixement a la seva col·laboració amb aquesta ONG durant els 
últims nou anys.

Des de 2014, a la seu de Badalona i les delegacions de Madrid i València, Menarini 
col·labora amb el projecte ‘Taps per a una nova vida’ de la Fundació Seur. Amb aques-
ta iniciativa s’ajuda famílies amb nens i nenes que pateixen malalties greus i tenen 
pocs recursos.

Laboral

De les promocions efectuades a l’empresa durant el 2014, el 53 % van ser dones i un  
47 %, homes.

El 2014 es van dur a terme 94 accions formatives amb un total de 10.253 hores de for-
mació (mitjana de 17 hores/any i professional), de les quals el 6% es van impartir en 
modalitat en línia.

Oferir la possibilitat als empleats d’augmentar la flexibilitat horària segons les seves 
necessitats familiars i personals. El 2014 es van dur a terme 38 casos d’adaptacions en 
l’horari oficial.

Diàleg amb grups d’interès:

La Societat Espanyola de Cardiologia i la Societat Espanyola de Medicina General, 
amb el patrocini de Menarini, han desenvolupat sis aplicacions mòbils per millorar el 
diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb patologia cardiovascular. L’app-
teca pretén ajudar els professionals de la salut en el seu dia a dia amb apps sobre risc 
cardiovascular, ECG pràctic, semiologia clínica, insuficiència cardíaca, ecocardiogra-
fia i hipertensió arterial.
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Amb la col·laboració de: Amb el suport de:


