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“El sentido de las 
cosas no está 

en ellas mismas, 
sino en nuestra 

actitud hacia ellas”

El principito de Saint Exupery
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Què és el Business With Social Value?

El Business With Social Value és un esdeveniment anual que facilita el 
coneixement dels productes i serveis dels Centres Especials de Treball 
i les Empreses d’Inserció no lucratius a les institucions, organismes i 
empreses mercantils. També l’oferta del Social & Sustainable Tourism 
per donar a conèixer i facilitar el networking a les empreses que defensen 
les conductes empresarials de Turisme Sostenible.

Una jornada que compta amb un intens programa que combina 
motivació, actualització i oportunitats comercials i en el que vàrem 
trobar:
224 empreses mercantils o institucions
88 venedors socials i/o relacionats amb la sostenibilitat:

 4  Eix d’Accessibilitat
21 Eix Mediambiental
16 Eix del Patrimoni i Cultura 
47 Eix Social
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La Visió del Business With Social Value 
El treball de les empreses socials i sostenibles contribueix a fer un 
món millor, per això les hem de cuidar

Per això, la nostra Missió és 
Donar a conèixer de forma efectiva les empreses socials i sostenibles 
al món empresarial i institucions

I l’Objectiu que perseguim és
Que s’incrementin les compres de productes i serveis al sector social i 
sostenible
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L’acreditació va començar a partir de les 8:45 del matí
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EL DIA VA SER AIXÍ

8:45h  Acreditacions
9:15h Benvinguda: Ajuntament de BCN, Economia Social i Solidària -  

Sr. Alvaro Porro, Ajuntament de BCN, Turisme - Il·lm. Sr. Xavier Marcé,
 Diputació de Barcelona - Diputada Eva Menor, Fundació La Caixa - 

Director Departament Interculturalitat i Cohesió Social Sr. Francesc 
Ventura, Fundación ONCE - Delegat a Catalunya - Sr. Enric Botí.

9:45h “Ens posem al dia” amb el Sr. Pau Garcia Mila de Founderz
10:05h Coffee + visionat cartells premiats BST 2021 
10:25h “Ignorant la Síndrome de Down” amb el Sr. Andy Trias Trueta - Escriptor 

i Speaker, entrevistat per la  Periodista Susana Parellada Capdevila 
10:55h “Sí que es pot” amb el Sr. Ricardo Castrillo - Director General 

Laboratorios Ferrer

11:15h  Premis Barcelona  Sustainable Tourism, entreguen els premis el 
President del Consorci de Barcelona; el Sr. Eduard Torres i el Director 
de Turisme de Barcelona; el Sr. Xavier Suñol. 

 Premis de Sostenibilitat Social. Entrega els Premis, el Regidor 
d’infància, joventud, persones grans i persones amb discapacitat; 
l’Il·lustríssim Sr. Joan Ramon Riera

12:00h  FACE TO FACE
14:00h  TAULA RODONA
 Som coherents amb la sostenibilitat? Modera Sra. Mª Eugenia Pons 

de Gironella amb la Sra. Adela Suñer de Martiderm, el Dr. Jatinder 
Singh de EADA, Dr. Joan  Fontrodona de IESE, Sr. Miquel Escobosa de 
Catalonia Hotels & Resorts

14:30h Pica-Pica al jardí  
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WELCOME PELS LÍDERS D’INFLUÈNCIA PRESENTS QUE AVALEN 
I DONEN SUPORT AL BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2022

SR. ALVARO 
PORRO

Comissionat 
d’Economia Social, 
Desenvolupament local 
i Política Alimentària

SRA. EVA MENOR

Diputada presidenta 
de l’Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i 
Comerç

La responsabilitat de les administracions per impulsar un 
desenvolupament econòmic amb criteris d’igualtat i sostenibilitat social
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WELCOME PELS LÍDERS D’INFLUÈNCIA PRESENTS QUE AVALEN 
I DONEN SUPORT AL BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2022

Compartint i reflexionant amb les empreses de la importància de 
contractar serveis amb un valor social

IL·LM.  SR. XAVIER 
MARCÉ
Regidor de Turisme i 
Indústries Creatives

SR. FRANCESC 
VENTURA
 
Director Departament 
Interculturalitat i 
Cohesió Social en 
”la Caixa” Banking 
Foundation
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WELCOME PELS LÍDERS D’INFLUÈNCIA PRESENTS QUE AVALEN 
I DONEN SUPORT AL BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2022

SR. ENRIC BOTÍ

Delegat de la 
Fundación ONCE a 
Catalunya

Els negocis es poden fer amb visió i valors socials, promocionant el 
creixement econòmic tot garantint la inclusió social i la sostenibilitat  

com a objectiu d’empresa

IL·LM. SR. JOAN 
RAMÓN RIERA

Regidor d’infància, 
joventut, persones 
grans i persones 
amb discapacitat 
a l’Ajuntament de 
Barcelona
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EL SR. PAU GARCIA MILA. ENS POSEM AL DIA?

El Valor i la Influència del món Online, coneixes el món del 
metavers?
El seu esperit és sincer, innovador, comunicador i emprenedor en
sèrie. Va obtenir el premi innovador de l’any per la Publicació del 
MIT TR-35. Acaba d’obrir http://founderz.com. Va crear  la seva  
1a empresa als 17 anys.
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COFFEE + VISIONAT CARTELLS PREMIATS BST

Mentre preníem un cafè, vàrem poder veure els cartells dels premiats  
en sostenibilitat, a l’edició anterior del 2021: 

- Llopart
- Concert Studio
- Casa Batlló
- Museu Marítim
- U.P.F. Universitat Pompeu i Fabra.

Volem ser un instrument més, per potenciar l’economia social, 
solidària i sostenible. Els guardonats de les edicions anteriors sou un 
exemple a seguir per a tots nosaltres.
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El Sr. ANDY TRIAS, escriptor i speaker, entrevistat 
per la Sra. SUSANA PARELLADA
Va respondre que la síndrome de Down no és una malaltia, és un 
cromosoma més i que poden fer la vida normal, com tots els que 
estàvem allà. Es va emocionar quan va tenir un record per la seva 
mare, la Sra. Montserrat Trueta, que havia mort recentment, però de 
seguida es va refer quan va explicar que ella havia començat aquella 
lluita pels seus drets.

El seu pare, el Sr. Ramón Trias Farga, va ser el pare de la Ley de 
integración social del Minusválido, publicada l’any 1982 vigent fins al 
2014 data en que es va reformar sense perdre l’essència, sota el nom 
de Ley General de la Discapacidad (LGD).
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EL SR. RICARDO CASTRILLO, Director General 
Laboratorios Ferrer

Com es transforma una empresa, una cultura organitzativa empresarial 
fins a certificar-se a BCorp. Una idea impregna tot l’equip: només hi ha 
un planeta i cal millorar-lo.

“Em vaig sentir molt honrat d’haver estat convidat a parlar al Business 
with Social Value el 3 juny 2022. Un cop més, gran oportunitat per 
compartir el nostre propòsit i de tenir un impacte positiu a la societat 
a través dels nostres tres pilars estratègics: grans persones, planeta 
habitable i justícia social. Però més enllà de les paraules, vaig tenir el 
plaer d’aprendre de la gent i de negocis increïbles que, actualment, estan 
prioritzant #social #value i compartir la nostra #activism perquè passi 
AVUI”.
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PREMIS BARCELONA SUSTAINABLE TOURISM
El president de Turisme de Barcelona, el Sr. Eduard Torres, els membres del 
Comitè del Barcelona Sustainable Tourism: la Sra. Mª José Pujol, el Sr. Javier 
Torrescasana, el Sr. Santiago Hernández, el Sr. Joaquim Llimona i el Sr. Jaume 
León juntament amb el director de Turisme de Barcelona, el Sr. Xavier Suñol 
i el cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, el Sr.  
Xavier Font, coordinat pel Sr. Josep Maria Gómez, Director de l’Àrea de Turisme 
Sostenible i Accessible, es va fer entrega als guardonats en els eixos de 
sostenibilitat social, sostenibilitat ambiental, defensa del Patrimoni Cultural i 
Natural, sostenibilitat econòmica i accessibilitat i millor pràctica internacional.

Els premiats del 2022 del Barcelona Sustainable Tourism van ser:

- Hotel Arts en Eix Social
- Hotel Intercontinental en Eix Ambiental
- Ilunion Hoteles en Eix Accessibilitat
- Bodegues Sumarroca en Eix de Cultura i Patrimoni
- TUI foundation en Eix Econòmic a nivell Internacional
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El Regidor d’infància, joventut, persones grans i persones amb 
discapacitat, l’Il·lustríssim Sr. Joan Ramón Riera, juntament amb 
els representants dels col·lectius del sector: la Sra. Dolors García 
de Fundación Once Catalunya, el Sr. Josep Mª Solanellas de Fecetec, 
el Sr. Víctor Galmes de Dincat i el Sr. Esteve Farré de Feicat van fer 
entrega dels premis “Les coses que importen”.
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Els premiats “Les coses que importen” a la sostenibilitat social 
2022 van ser: 

- Specialisterne en la categoria de transformació.
- El 7 d’Astres en la categoria de millora de la societat.
- Fundació MAP en la categoria d’excel·lència.
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EL FACE TO FACE 

És, sens dubte, el cor del BUSINESS WITH SOCIAL VALUE & 
SUSTAINABLE TOURISM, ja que el nostre principal objectiu és facilitar 
que els Centres Especials de Treball, Empreses d’Inserció i Empreses 
del programa Barcelona Sustainable Tourism a aconsegueixin el major 
nombre de contactes per aconseguir augmentar el seu volum de 
negoci i promoure alhora la pràctica social i sostenible.

Durant aquestes dues hores es van celebrar 
528 reunions entre els 88 venedors socials
i els 224 compradors d’empreses.
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Venedors: Els Centres Especials de Treball (CET) i Empreses d’Inserció 
(EI) són el resultat de la suma d’esforços d’entitats que treballen 

per donar oportunitats i visibilitat al col·lectiu de les persones amb 
discapacitat i en risc d’exclusió social.
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Trobada anual entre empreses i Centres Especials de Treball 
mostrant la gran capacitat que tenim el sector social productiu.
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Els col·lectius que van participar van ser: DINCAT, AMMFEINA, ECOM, 
FECETC, FEICAT, ILUNION & FUNDACIÓN ONCE,  

INCORPORA (FUND. LA CAIXA), BARCELONA SUSTAINABLE TOURISM
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224 empreses mercantils o institucions
88 venedors socials i/o sostenibles

528 reunions preagendades
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Activitats econòmiques dels venedors socials

Accions de voluntariat i team building

Agències de viatges accessibles

 

Alimentació 

Arts gràfiques i disseny

Assessoria laboral LGD (Llei General de la              
Discapacitat)

Bugaderia 

SUARA INSERCIÓ
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Call center & contact center

Càtering, finger food i servei per esdeveniments

Enclavaments laborals

Experiències i viatges

Facilities services, BPO, outsourcing a empreses

Formació i Intermediació laboral
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Gestió, custodia i destrucció de documents

Hoteleria, restauració, oci i turisme

Jardineria i esbrossats

Lloguer de sales i materials, servei de cambrers

Manipulats, envasats i manipulats a temperatura          
controlada

Manteniment, reformes, pintura d’interior i           
d’exterior, senyalització
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Marxandatge, artesania, lots de Nadal i regals d’empresa

Neteja

Paper, cel·lulosa i distribució de producte

 
Papereria i material d’oficina

Perfumeria, cosmètica i parafarmàcia

Recollida i gestió de residus

Repartiment a domicili i distribució

SUARA INSERCIÓ

SUARA INSERCIÓ
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Tecnologia i accessibilitat

Teixits artesanals i confecció tèxtil

Venda de mobiliari d’oficina

Venda i lloguer d’impressores i serveis associats
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23,9% Mediambiental

18,2% Patrimoni Cultural53,4% Social

4,5% Accessibilitat

Distribució dels venedors per eixos de sostenibilitat

Hem volgut donar-li rellevància la seva participació per la seva 
contribució als diferents eixos de sostenibilitat, així ens trobem amb 
una oferta de venedors socials distribuïda de la següent manera:
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30%
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Turisme - 19,44%

Hostaleria - 11,36%

Consultoria - 11,11%

Oci i Cultura - 9,60%

Admon Pública - 6,82%

Alimentació - 4,80%

Gremis - Col·legis - 4,29%

Indústria - 3,54%

Tecnologia - 3,03%

Construcció - 2,53%

Sanitat - 1,77%

Gestoria - 1,26%

Altres - 20,45%

Sectors dels compradors

Li va aportar idees sobre sostenibilitat social, ambiental, ecònomica, 
cultural i d’accessibilitat la taula rodona del Dr. Joan Fontrodona, el 
Dr. Jatinder Singh, la Sra. Adela Suñer i el Sr. Miguel Escobosa, que 
va moderar la Sra. Mª Eugènia Pons de Gironella “Som coherents 

amb la Sostenibilitat”?
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Taula rodona: Som coherents amb la sostenibilitat?

Modera: Sra. Mª Eugenia Pons de Gironella 
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Participen: la Sra. Adela Suñer de Martiderm, el Dr. Joan 
Fontrodona de IESE, el Dr. Jatinder Singh d’EADA i el Sr. Miquel 

Escobosa de Catalonia Hotels

3333
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Àrees d’Interès més demandades    Nº Compradors

Accions de Voluntariat i Team Building ................................................................... 69
Experiències i Viatges .............................................................................................. 34
Alimentació .............................................................................................................. 35
Arts Gràfiques i Disseny .......................................................................................... 37

Comunicació

Web - www.businesswithsocialvalue.org
En aquesta onzena edició del BUSINESS WITH SOCIAL VALUE hem actualitzat el 
disseny i els continguts i serveis de la web, així com els del Social & Sustainable 
Tourism.
• Usuaris: 5636
• Sessions: 8190
• Durada mitjana: 149 seg

Emailings
Des del BUSINESS WITH SOCIAL VALUE hem realitzat 11 campanyes d’emailing a 
una base de dades de 8500 contactes per a la difusió de l’esdeveniment.
Xarxes socials

Tuits: 69
Impressions: 5.900

Des dels nostres col·laboradors

A l’edició del 2022 han participat fent contínues campanyes de comunicació en Xarxes 
Socials amb un impacte a més de 25.000 seguidors. 
A més, han fet campanyes d’email màrqueting, newsletters, publicacions a la seva 
pàgina web, etc., arribant a un públic de més de 123.000 persones i empreses.
Continuem comptant amb vosaltres per a fer créixer any rere any el BUSINESS WITH 
SOCIAL VALUE.

• Accions
• Impacte

Post: 22
Impressions: 3507
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Compradors, empreses participants en el 2022
Tot l’esforç no tindria sentit sense la participació de les múltiples i diverses 
empreses que van al BUSINESS WITH SOCIAL VALUE per conèixer i comprar 
als Centres Especials de Treball, a les empreses d’inserció i l’oferta de turisme 
sostenible. Moltes gràcies a totes elles!

Albert Garcia
Escoda
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Isabel Sanz 
Alonso
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Un món amb igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva social i 
sostenible, és un món més ric i acollidor
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Us encoratgem i us convidem a entrar a fons en les relacions amb 
les persones amb discapacitat o risc d’exclusió i amb les entitats 

que els hi prestem suport
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Confia en els nostres centres aquí presents pels següents motius: 
1) Sabem planificar 2) Sabem organitzar-nos 3) Sabem comunicar 4) 
Sabem tractar al client com una individualitat dins d’una colectivitat

41
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Opinions rebudes
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Opinions rebudes
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COL·LABORADORS



45www.businesswithsocialvalue.org

PARTNERS
PARTNERS
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En la XII edició del 
Business With Social Value 2023

Estem contentes!
Ens veiem!



@bwsocialvalueBusiness WITH Social Value

www.icaria.biz

IDEA I REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
ICARIA INICIATIVES SOCIALS

Disseny i realització de l’informe: 
Centre Especial de Treball

www.icariagraficas.com

Fotografies cedides per Pepe Encinas




