La Responsabilitat Social a Mataró

Mataró és una ciutat pionera amb la informació i la difusió de la RS, ja des de l’any 2001 l’Ajuntament està
portant a terme diverses accions i projectes en aquest sentit.
Per una banda, l’Ajuntament de Mataró, a través de l’IMPEM, va formar part com a soci del projecte Equal
Ressort (2005-09) liderat per la Diputació de Barcelona i cofinançat per la Iniciativa Comunitària Equal del
Fons Social Europeu que lluita contra les discriminacions de tota mena al mercat de treball. Ressort
s’emmarca en l’eix d’adaptabilitat de les empreses als canvis.
Des de l’IMPEM es duen a terme accions per fomentar la RS:
2004: gestió, seguiment de l'estudi sobre la maduresa del territori en RS i a partir del qual varem dissenyar
actuacions per portar a terme.
2005: la Diputació de Barcelona demana la nostra participació al projecte europeu Equal Ressort en el que
estan associats amb Anglaterra, Eslovàquia i Itàlia (Just the Balance) per treballar per la Responsabilitat
social.
2005 a 2008: lideratge del grup de treball per dissenyar i editar la guia de Conciliació i igualtat a les
empreses: http://www.projecteressort.net
2005 a 2008: 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 la RS entre les pime
2005 a 2008: constitució del grup intern de RS per dissenyar i portar a terme accions de RS dins de l'IMPEM
2005 a 2010: coordinació de continguts i redacció dels llibres editats sobre bones pràctiques de RS des de
l'any 2005 fins l'actualitat de periodicitat anual
2007: gestió de la jornada sobre RS en la trobada de Innova 360º de l'any 2007 en la que va assistir el senyor
Ramón Jáuregui qui va fer la ponència de presentació i on es presentaven també les experiències de dones en
una taula rodona titulada Dones i Innovació.
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, administració pública, centres d' ensenyament...).
2007 i 2008: gestió, coordinació i seguiment del conveni firmat entre la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l'IMPEM, el Gremi d'Hosteleria de Mataró i El Maresme, la Unió de Botiguers de Mataró
i l'associació de comerciants i professionals del nou centre anomenat FACILITEM LA CONCILIACIÓ en el que 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 de RS de l'Ajuntament de Mataró

2008: nomenament de l'Agent d'Igualtat de l'IMPEM
2008: coordinació de l'elaboració del material A l’hora d’escollir iguals ( Per escollir des de la igualtat)
dirigit a joves de secundària per fer conscients els prejudicis i estereotips que estan presents quan s'escull una
professió.
2008 al 2010: participació a la taula rodona sobre bones pràctiques en RS dins del curs sobre Responsabilitat
Social que organitza la Diputació de Barcelona.
2009: gestió, coordinació i seguiment dels Tallers Tutorats de Diputació de Barcelona en els que es va
treballar directament la formació i implantació d'accions de RS en empreses pime.
2008 a 2010: seguiment de la diagnosi de l'entitat, de la redacció del Pla d'Igualtat i de les accions a portar
a terme segons el mateix.
2010: ponència en el Seminari Transnacional del Projecte Leonardo da Vinci “Egalité Learning Boussole:
xarxa virtual d'intercanvi i bones pràctiques en Gestió de la Igualtat i la Diversitat a les pime” a Paris.
2010: participació al work-shop de la Primera setmana de la responsabilitat social de Catalunya celebrat a
Barcelona
* 2010: assistència a l'assemblea Nacional de la Red RETOS a Avilés per defensar l'admissió de l'IMPEM en la
mateixa (som el primer Ajuntament català de formar-ne part)
* 2011: elaboració del codi ètic i la memòria de sostenibilitat de l’entitat.
* 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.
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Projecte Ressort
Generalitat de Catalunya i Responsabilitat Social
Institut de les dones
Confederació de cooperatives

Responsabilitat social – Generalitat de Catalunya:
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vg
nextoid=3218cf005d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3218cf005d9af110VgnVCM1000000b0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Institut Català de les dones: http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones
Red Retos: http://www.mtin.es/uafse/es/COP/redRETOS/index.html
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1r Llibre bones pràctiques en RS a les PIME
2n Llibre bones pràctiques en RS a les PIME
Estudi de mercat RS
Bones pràctiques d'empreses de Mataró 2008
Bones pràctiques d'empreses de Mataró 2009
Bones pràctiques d'empreses de Mataró 2010

