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de l’RSE a Catalunya
En el marc de la gestió del TSR, per facilitar la identificació de
les matèries rellevants per a una empresa que operi a Catalunya,
Respon.cat va posar en marxa en programa Focus de l’RSE a Catalunya i va consensuar quines eren les principals inquietuds que
es podien gestionar des de la responsabilitat de les empreses i les
organitzacions. Així, una organització pot tenir compte l’agenda
global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’agenda
local dels Focus que us proposem en el context de Catalunya.
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Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

Qui som?
Respon.cat és un organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat
Social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu
de l’RSE a Catalunya.
Respon.cat va néixer amb la voluntat de ser l’organisme empresarial de referència a Catalunya en Responsabilitat Social. Funciona com un espai de trobada i col·laboració entre empreses
diverses, compromeses amb el desenvolupament sostenible. A
més, disposa d’un Consell social i un Consell acadèmic, per a facilitar la implicació d’organitzacions empresarials i de coneixement.
Respon.cat neix com un projecte de país vinculat a la competitivitat
sostenible, i focalitza l’RSE com a factor estratègic i cultural de les
empreses, entenent que cal repensar com fer empresa al segle XXI
millorant la relació amb la societat.
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Respon.cat es va constituir com a associació empresarial el febrer
de 2015, si bé va començar a funcionar durant els mesos previs
sota els auspicis del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.
Actualment està constituïda per més de 70 empreses adherides,
amb una gran diversitats de sectors i dimensions. Un terç correspon a empreses grans, un terç a mitjanes i un terç a petites. Les
portes estan obertes a totes les organitzacions amb un compromís de gestió responsable i la voluntat de promoure l’RSE entre el
teixit empresarial català. Les empreses membres es fan càrrec de
les despeses de funcionament amb les quotes anuals.

Reconeixement als territoris socialment responsables
Respon.cat té la voluntat de contribuir a fer de Catalunya un
país socialment responsable, amb moltes comarques i ciutats socialment responsables. Entre altres accions, es fa un reconeixement anuals d’un TSR en el marc dels Premis Respon.cat, que
ja han merescut la comarca de la Garrotxa i el barri del Raval
de Barcelona.

info@respon.cat
@respon_cat
www.respon.cat

Empreses i organitzacions
es comprometen a fer
de Catalunya un país
socialment responsable
La responsabilitat social també comporta donar
resposta als reptes del territori
Una organització ha d’atendre en primer lloc les responsabilitats vinculades directament a la seva activitat. Però, tot seguit, hauria d’escoltar les necessitats i
inquietuds del territori on opera i fer-se coresponsable
dels reptes. Partint de l’esforç per desenvolupar la responsabilitat social corporativa, cal que les empreses
contribueixin a abordar els reptes del territori.
Una de les característiques principals de la responsabilitat social és el diàleg entre grups d’interès diversos
i les aliances. Ara cal aprofundir a explorar noves converses entre sectors i organitzacions en el marc dels territoris. Els valors i les bones pràctiques d’RS són part
de la competitivitat regional, ajuden a captar talent, milloren la qualitat de vida, garanteixen la sostenibilitat, i
aporten reputació al territori.
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Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

Manifest

per uns territoris socialment responsables

Seminari a Vilanova i la Geltrú
Respon.cat va organitzar el 8 de juny de 2017 un esdeveniment singular, el Seminari TSR+10. Cent persones es van
reunir al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
amb la voluntat de rellançar la responsabilitat d’empreses i
organitzacions i projectar-la als territoris.

“Sols des del treball en xarxa podem

Vilanova i la Geltrú, 8 de juny de 2017

construir grans projectes que transformin la realitat. Catalunya pot caminar en aquest mateix sentit i construir grans consensos de país, perquè
tenim capacitat de diàleg, sentit de
comunitat, i treball en xarxa. Sense
aquests elements no es pot aplicar el
sentit de la responsabilitat social.

Del seminari va sortir el següent Manifest, amb el compromís de
treballar per fer de Catalunya un país socialment responsable.
Aquest Manifest està obert a adhesions:

Josep Rull
conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya

• Cada organització és coresponsable del seu entorn social, ambiental,

”

www.respon.cat/manifest-tsr-vilanova
Els reptes de la nostra època són complexos. Sols hi farem front amb la
implicació de totes les parts: la responsabilitat és compartida entre organitzacions públiques, privades i socials.
econòmic i emocional, i està cridada a crear alhora valor econòmic i
valor social.

• Cada persona és clau per al desenvolupament de la responsabilitat

“Si anys enrere haguéssim dissenyat

un acte per fer des de Respon.cat
hauria estat aquest, de diàleg transversal i orientat al territori. Cal
crear una cultura de la col·laboració perquè cap dels grans reptes
importants que té la societat es podrà
resoldre des d’una sola part.
• 5 empreses petites...
• 5 empreses mitjanes...
• 5 empreses grans...

”

Josep Santacreu
president de Respon.cat i conseller
delegat de DKV Assegurances

• 5 entitats socials...
• 5 organismes culturals...
• 5 universitats...
• 5 organismes del govern…

i així fins a cent persones de vint tipologies diferents van apostar per construir en positiu i usar la seva pròpia responsabilitat
social per contribuir a fer una societat millor.

“El concepte de territori socialment
responsable és clau en la nostra activitat, perquè concentrem moltes activitats en un mateix territori i treballem des de la proximitat i el treball en
xarxa, perquè sols així podrem fer-hi
canvis rellevants fent evolucionar
el context i contribuir a una societat
millor.

”

Jaume Farré
director del Departament d’Integració
Social de la Fundació Bancària
“la Caixa”

Amb el suport de:

social en tots els diversos rols: en tant que consumidores, treballadores,
directives, inversores, ciutadanes...

• Cada territori ha de fer-hi créixer els valors de la responsabilitat

social, l’ètica, la sostenibilitat, la transparència, la igualtat...

Entenem el Territori Socialment Responsable (TSR) com un ecosistema de valors ètics, compromisos responsables i actitud sostenibles localitzats en un territori a partir de la suma, interacció
i coresponsabilització de les organitzacions i de les persones, que
permeten abordar-hi els reptes de sostenibilitat amb solucions
que creen valor compartit

• Sentim la necessitat d’evolucionar vers una cultura organitzacional

avançada, harmònica amb les inquietuds de la societat, tant des de la
lògica sectorial com des de la lògica territorial.

• Optem per una competitivitat regional responsable, a partir d’una cul-

tura oberta, acollidora i emprenedora, que capta talent i que situa les
persones en el centre de l’activitat corporativa.

• Creiem en un territori que estima i promou el seu patrimoni natural i cul-

tural, els seus valors emprenedors i solidaris i la seva qualitat democràtica.

• Promovem les aliances multilaterals i els espais per a la col·laboració,

on poder innovar socialment i generar consensos per a abordar els
reptes de territori.

• Donem suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de

Nacions Unides, i ens comprometem a desplegar-los localment.

• Fem una crida a totes les organitzacions de tots els sectors i dimen-

sions a integrar la responsabilitat social en la seva gestió i a promoure-la en la seva esfera d’influència.

Empreses, institucions i organitzacions de totes dimensions, privades,
públiques o socials, manifestem el compromís de contribuir a fer de Catalunya un país socialment responsable.
Accés al Manifest sencer: www.respon.cat/manifest-tsr-vilanova

