“NOMÉS EL QUE SEMBLA IMPOSSIBLE ÉS INTERESSANT”
Guy Bigwood

Com el “Ave Fènix”
Informe de l’esdeveniment, 15 de Desembre de 2021

“SER GENERÓS,
HOSPITALARI, AMABLE,
CARINYÓS I COMPASSIU
PERQUÈ TOTS SOM
UNA PART DEL CONJUNT”

Amb l’eslògan “El Ave Fènix” i amb l’esperit de ser proactius
per contribuir al renaixement i creixement de l’economia social i
sostenible, ens trobem en la nostra cita anual.
En aquesta X Edició de l’esdeveniment i malgrat tenir-ho tot preparat
per fer-lo presencial, 15 dies abans de l’esdeveniment, degut a
l’increment del risc de contagi, vam decidir fer-ho en streaming. Però
tot el programa es va realitzar íntegrament a l’Hotel Juan Carlos –
Fairmont.

Una trobada de networking, formació i innovació, que té com a objectiu
posar en contacte a institucions i empreses amb entitats socials que
ofereixen productes i serveis realitzats per treballadors de col·lectius
amb risc d’exclusió social o amb discapacitat, o així com venedors amb
pràctiques excepcionals en relació amb la sostenibilitat.
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La Visió del Business With Social Value creu que la Feina de les
empreses socials i sostenibles contribueix a fer un món millor,
per tant 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, amb l’Objectiu d’incrementar les compres
de productes i serveis en el sector social i sostenible.
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Programa
9:00h

WELCOME de patrocinadors, condueix l’acte Agus Riera

9:30h

CONFERÈNCIA Guy Bigwood, Regeneració versus Sostenibilitat

10:00h

ENTREVISTA Eva Blanco, Public Affairs Manager at HP, entrevista a
Jon Santacana, esquiador alpí supermedallista Paralímpic i
multicampió del món.

10:30h

VÍDEOS dels venedors socials i amb pràctiques sostenibles

11:00h

FACE TO FACE

13:15h

MÚSICA en directe del grup SON.risas

14:30h

VÍDEOS dels venedors socials i amb pràctiques sostenible

15:30h

TAULA RODONA: “Parlant de sostenibilitat”, modera Josep Cuní
amb Eloi Bergos, Alcalde de Penelles, Pili Malagarriga, Directora
Segundo Mundo, Jordi Sala, Director de RRHH de l’Hotel Arts i
Marriott de l’Est d’Espanya, Nandu Jubany Cuiner amb estrelles
Michelin amb restaurants a Barcelona, Balears, Andorra i Singapur,
Artur Duart, President executiu de Magma, i un sketch de Mil Notes.

16:30h

PREMIS BARCELONA SUSTAINABLE TOURISM i brindis de cloenda.
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Una jornada diferent de les edicions anteriors del Business With Social Value,
perquè teníem els participants a l’altra banda de la pantalla, però que també
compta amb un programa que combina motivació, actualització, reflexió,
coneixement i oportunitats de negoci amb valor social i de pràctiques
excel·lents en sostenibilitat mediambiental, econòmica, d’accessibilitat,
social i de defensa del nostre patrimoni cultural, natural i de les tradicions.

“Un any més Fairmont està
involucrat en la celebració
del Business With Social Value i
estem encantats d’acollir-lo.
Enguany no ha pogut ser
presencial, però la ràpida resposta
als problemes, ha permès no
parar el construït tots aquests
anys”.
Sr. Stephane Menou,
Director General de Fairmont Barcelona Palau
de Congressos de Catalunya i de l’Hotel Rey
Juan Carlos I
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Cal reconèixer al Business With Social
Value com un clàssic a la ciutat de
Barcelona.
Nosaltres compartim la necessitat
de donar suport a les iniciatives de
les entitats que tenen com a objectiu
la contractació de les persones amb
especials dificultats.
En la línia de treball de l’ajuntament
està la contractació responsable, amb
una partida de reserva de 12 milions
per contractació a CET’s, i un directori
d’empreses socials.
Sra. Emi Pallas,
Directora Executiva de Desenvolupament
Socioeconòmic de Proximitat. Barcelona Activa

“Welcome” de les entitats col·laboradores i alhora dissenyadors de
polítiques socials i influencers de l’Economia amb Valor Social.

Felicitats per l’empenta, capacitat
d’adaptació, compromís i força per ajudar
a les persones posant els valors al centre
de tot.
El Business With Social Value dona suport
a l’economia social i les empreses que
aposten per les persones en totes les
seves capacitats.

Sra. Sonia Fuertes,
Comissionada d’Acció social
de l’Ajuntament de Barcelona
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Aportem suport a les iniciatives que
millorin la feina de les persones amb
discapacitat.
Tot el que ajudi a les persones amb
discapacitat es fonamental. Gràcies per
la vostra tenacitat

Sr. Alfred Subietas,
Director de relacions institucionals i
desenvolupament de negoci a Catalunya
de ILUNION Fundación ONCE

“Welcome” de les entitats col·laboradores i alhora dissenyadors de
polítiques socials i influencers de l’Economia amb Valor Social.

Les entitats socials són claus per la
vida de les persones vulnerables. El
programa INCORPORA ha creat una
xarxa entre empreses i entitats socials.
El Business With Social Value és un
clar exemple d’acció. És un diàleg obert
d’entitats i empreses i té un impacte
per crear ciutats inclusives.
Felicitats per la trajectòria des de 2012.
Sr. Francesc Ventura,
Director del departament Interculturalitat i
Cohesió Social de Fundació “la Caixa”.
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La conferència del Guy Bigwood es converteix en una formació que ens
porta a una actualització i reflexió sobre sostenibilitat i ens aporta un
coneixement que es basa en dades, però que alhora també és funcional i
per aquests motius fàcilment ens condueix a pràctiques innovadores.
“Regeneració versus sostenibilitat.”

Principios de la Regeneración
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Guy Bigwood
La regeneració és transformadora, ambiciosa i audaç.

4 passos senzills per a començar el seu viatge regeneratiu:
1. Buscar a Google activitat regenerativa i començar a llegir.
2. Determini el seu valor per a la seva comunitat.
3. Comprengui la seva cadena de subministrament.
4. Inspiri la regeneració a través de l’experiència de l’empleat i el client.”

Es el momento de pensar diferente

“Business With Social Value és pioner d’aquest canvi posant les persones en
el centre del que ha de ser un negoci.”
“El turisme és un recurs al Servei de la transformació global.
L’any 2021, Google ha tingut 378.000.000 cerques de turisme sostenible.”
“Només el que sembla impossible és interessant”
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L’entrevista de l’Eva Blanco amb en Jon Santacana que havia de ser un
motor de motivació, no tan sols ho és, sinó també un exemple a imitar.
Perquè des de la humilitat i senzillesa de les seves paraules, ens
NPTUSBMBTFWBUFOBDJUBU EFTBÞBNFOU TVQFSBDJÌJFWJEFOUNFOUBNC
aquestes virtuts de consecució dels objectius, quan l’entorn li dóna
oportunitats, com va fer la seva família i també la Fundación ONCE.
Recollim les respuestes que va donar a Eva Blanco, qui en acabar
l’entrevista va dir: “Hablar con Jon es una lección de vida”.

• El més important que té l’ésser humà és la voluntat.
• Esquiar a 120 km/h amb una agudesa visual del 5% t’ensenya a
 DPOÞBSFOUVNBUFJYJFOFMUFVDPNQBOZ
• L’entorn és molt important i la meva família ha estat el meu suport
tota la vida. En l’esport d’alta competició hi ha moments
de satisfacció però també moments molt durs de lesions,
descoratjament per perdre’t olimpíades o mundials”.
• La persona que té una discapacitat és lluitadora. Segurament
no podré aconseguir qualsevol cosa però si que puc intentar-ho.
11

Difusió en paral·lel al Face to Face dels vídeos dels venedors socials
participants en aquesta edició, simultàniament es podien agendar
reunions a través del programa.
S’han sol·licitat 1.321 peticions de reunions a través de la plataforma,
algunes d’elles, s’han realitzat fora de la franja establerta en aquesta
circumstància tan especial.
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El Business With Social Value és un esdeveniment anual que promou
el negoci dels productes i serveis dels Centres Especials de Treball i
Empreses d’Inserció no lucratius entre les institucions, organismes i
empreses.
Des de l’edició del 2016 s’afegeix a l’oferta dels venedors Socials, la
dels que tenen pràctiques excel·lents en Turisme Sostenible.
En total han participat 152 venedors de les plataformes DINCAT,
FEICAT, AMMFEINA, FECETC, ECOM, ILUNION, Programa INCORPORA
de la Fundació “la Caixa i programa Barcelona Sustainable Tourism
del Consorci de Turisme de Barcelona.

S’han inscrit i participat 236 empreses compradores, que donades les
especials circumstàncies de manca de presencialitat, han mantingut
reunions dins la mateixa aplicació de 15 minuts en la franja de
reunions prevista en el Face to face o bé, si no els hi anava bé perquè ja
no tenien més agenda o qualsevol altre problema, han quedat en altres
franges horàries.
El Sector de Turisme agrupat continua essent el grup de compradors
predominant i li segueix el Sector Educatiu i el de les grans empreses.
S’HAN REALITZAT 612 REUNIONS DINS DE LA APLICACIÓ.
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34 activitats econòmiques diferents
1. Accions de voluntariat i team building

2. Agències de viatges accessibles

3. Alimentació
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5. Bugaderia

6. Call Center & Contact Center
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7. Càtering, Finger Food i Servei d’Esdeveniments

8. Enclavaments laborals
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9. Experiències i viatges

10. Fabricació de palets i fusta serrada
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11. Facilities services, BPO, Outsourcing a empreses
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12. Formació i intermediació laboral

13. Gestió i manteniment d’espais naturals i d’exterior
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14. Gestió, custodia i destrucció de documents

15. Hoteleria, restauració, oci i turisme
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16. Jardineria i esbrossats

17. Lloguer de sales i materials, servei de cambrers

18. Logística industrial
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19. Manipulats, envasats i manipulats a temperatura controlada

20. Manteniment, reformes, pintura d’interior i
d’exterior, senyalització
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21. Marxandatge, artesania, lots de nadal i regals

22.Neteja
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23. Paper, cel·lulosa, distribució de producte

1BQFSFSJBJNBUFSJBMEnPßDJOB

25. Perfumeria
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26. Recollida i gestió de residus

27. Repartiment a domicili i distribució

Han respost a l’enquesta
el 29,35%
dels assistents.

28. Speakers con Alma

29. Serveis informàtics
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30.Solucions i consultoria sostenibilitat ambiental

31. Tecnologia i accesibilitat

32. Teixits artesanals i confecció tèxtil

7FOEBEFNPCJMJBSJEnPßDJOB

34. Venda i lloguer d’impressores i serveis associats
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Les empreses socials i sostenibles contribueixen a fer un món millor.
La participació de les dones, tant entre els venedors, com entre els
compradors, és superior i arriba a un 62% de participació.
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Partners

El Business With Social Value compta amb el suport d’empreses i
institucions, com Hotel Juan Carlos Fairmont - Palau de Congressos
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació “la Caixa”,
la Fundació ONCE i la Diputació de Barcelona. Ha atret amb
les edicions anteriors a més de 5.000 participants d’empreses
nacionals i internacionals interessades a conèixer i contractar
productes i serveis amb valor social i/o sostenible.

Prescriptors

MIGUEL ANGEL
TRABADO
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Compradors, empreses participants en el 2021

ACTIVITATS MÉS
DEMANDADES

COMPRADORS
INTERESSATS

Accions de voluntariat i team building
Hoteleria, Restauració, Oci i Turisme
Càtering, Finger food i Esdeveniments
Experiències i Viatges
Tecnologia i Accessibilitat
Solucions i Consultoria en Sostenibilitat
Agències de Viatges Accessibles
Recollida i Gestió de Residus
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77
74
66
66
54
52
48
48

VENEDORS
SOCIALS QUE
L’OFEREIXEN
6
6
5
7
2
2
2
4

  

   

  
   




 








   





 




  
 






 





   

El Sector d’activitat més interessat en la compra social és el de
turisme, si agrupem oci i cultura. Destaquem la presència del
sector educatiu, anteriorment pràcticament absent.
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Observem que el Sector Social i de les Fundacions, també, comença
a demostrar interès per la compra social i per la sostenibilitat.
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“Les marques més humanes són més rendibles”, Andy Stalman
“Si no vens, llanguiments”, Jordi Urbea
“Èxit, s’escriu amb A”, Lluis Soldevila
“El més important és que el més important,
sigui el més important” Viktor Küppers
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Els CEO, seguit dels responsables de RSC i sostenibilitat, són les
responsabilitats més freqüents de les empreses compradores,
seguit de directors o gerents, després els responsables de RRHH
amb un 22%, els de Compres amb un 21%, Marketing amb un 20% i
FMTEJSFDUPSTFDPOËNJDßOBODFSTBNCVO
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En aquesta edició, hem promogut la participació dels consultors
en RSC i Sostenibilitat, perquè considerem que són uns importants
prescriptors per les empreses que fan el seu camí en aquesta línia.
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Música des del plató amb el grup S.O.N.risas

%FTEFMQMBUÌIFNTVHHFSJUBMTWFOFEPSTTPDJBMTRVFBQSPßUFTTJO
aquest espai de música, per escoltar-la, tot escrivint, ja, als
compradors amb els quals s’ha realitzat una reunió.
Aquesta és la distribució segons dimensió de les empreses.
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L’oferta en l’eix de la sostenibilitat social és molt superior
al dels altres eixos.
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“Per pensar sobre sostenibilitat”, modera Josep Cuní

El SOCIAL & SUSTAINABLE TOURISM és una iniciativa de
l’Ajuntament de Barcelona - Àrea de Turisme, per crear un espai
EFSFàFYJÌ DPOFJYFNFOUJOFHPDJ BMJOFBUBNCFMTWBMPSTJFJYPTEFM
programa del Barcelona Sustainable Tourism del Consorci
EF5VSJTNFEF#BSDFMPOB BQSPßUBOUMFTTJOFSHJFT
del Business With Social Value.

Sketch de Mil Notes, “La digitalització és sempre una bona
experiència pel client?”
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La crisi sanitària i econòmica que
estem vivint pot ser també una
oportunitat?

Moderador Sr. Josep Cuní

Taula rodona amb Nandu Jubany, Xef amb estrelles Michelin i
restaurants a Barcelona, Balears, Andorra y Singapur. Eloi Bergós,
Alcalde de Penelles, Artur Duart, President Executiu de Magma
cultura, Pili Malagarriga, Cofundadora Directora Segundo Mundo
RSCC, Jordi Sala, Director de RRHH Hotel Arts i dels Hotels Marriott
de l’Est d’Espanya i les Illes.

Amb menys de 500 habitants, ara tenim
112 murals d’art rural al carrer, el que
fa que tinguem de 500 a 2000 visitants
cada cap de setmana.
Fem el festival Gar-Gar tot el mes de
maig, això dona vida al poble.
Hem buscat la manera de que els joves
no marxin del Poble.

Sr. Eloi Bergós,
Alcalde de Penelles
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La sostenibilitat ha de ser un discurs
autèntic, si és un valor i una conducta
honesta augmentarà la lleialtat.

Sra. Pili Malagarriga,
Cofundadora i Directora Segundo Mundo RSCC

Taula rodona amb Nandu Jubany, Xef amb estrelles Michelin i
restaurants a Barcelona, Balears, Andorra y Singapur. Eloi Bergós,
Alcalde de Penelles, Artur Duart, President Executiu de Magma
cultura, Pili Malagarriga, Cofundadora Directora Segundo Mundo
RSCC, Jordi Sala, Director de RRHH hotel Arts i dels Hotels Marriott
de l’Est d’Espanya i les Illes.

La competitivitat ens ajuda a donar un
millor servei i més sostenible.
Hem de ser rellevants amb el nostre
servei de cara als empleats, als clients,
tractant a l’entorn, la família, la professió
amb els mateixos valors.

Sr. Jordi Sala,
Director de RRHH hotel Arts i dels Hotels Marriott
de l’Est d’Espanya i les illes Balears i Canàries.
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Amb la pandèmia només pensava
com donar feina a la nostra gent: 180
persones.
Amb tot el que vam fer, cuinar des de casa
i que ens pogués veure tothom, fer menjar
per a portar, fer aliances amb nous punts
de venda, obrir nous restaurants, ara som
320 treballadors..

Sr. Nandu Jubany
Xef amb estrelles Michelin i restaurants a
Barcelona, Balears, Andorra y Singapur

Taula rodona amb Nandu Jubany, Xef amb estrelles Michelin i
restaurants a Barcelona, Balears, Andorra y Singapur. Eloi Bergós,
Alcalde de Penelles, Artur Duart, President Executiu de Magma
cultura, Pili Malagarriga, Cofundadora Directora Segundo Mundo
RSCC, Jordi Sala, Director de RRHH Hotel Arts i dels Hotels Marriott
de l’Est d’Espanya i les Illes.

La cultura és sostenibilitat, és un
element dinamitzador i necessari per
canviar les pautes.
Tenim garanties suficients per poder
anar al teatre, als museus, i gaudir de
tot.

Sr. Artur Duart,
President Executiu de Magma cultura
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Xavier Suñol, Director de
Turisme:
“La promoció de la
sostenibilitat i del Turisme
Sostenible és una prioritat
per a l’Ajuntament
de Barcelona i per al
Consorci de Turisme de
Barcelona. Aquests Premis,
impulsats per l’Ajuntament
de Barcelona i el Consorci de
Turisme, són un homenatge a
l’aposta de les empreses per
la sostenibilitat en tots els
eixos”.

Sra. Marian Muro, Directora
General del Consorci de
Turisme de Barcelona:
”Felicitar a Business With
Social Value, jo soc del seu
Club de fans, per persistir,
perseverar i adaptar-se davant
les dificultats enguany. Des
del consorci de Turisme amb
aquests premis es posa en
valor de manera singular a les
empreses que estan apostant
de
manera executiva per accions
de sostenibilitat.”
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Compteu amb nosaltres
perquè el Business With Social
Value és un gran exemple
de Responsabilitat Social
Corporativa de forma pràctica
i funcional, per la capacitat
d’imbricar empreses amb
realitats socials i sostenibles.
Felicitats a tots els premiats
i us encoratgem a continuar
amb la millora de la
sostenibilitat.
Il·lm. Sr. Xavier Marcé
Regidor de Turisme i indústries
Creatives de l’Ajuntament de
Barcelona

Premiats de l’any 2021
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Premi Eix social: Museu Marítim.
Per Vincles, un projecte per sanar la soledat
de la gent gran durant la pandèmia. Recull
el Premi: Sr. Joan Ramon Pastor i Sra.Teresa
Soldevila.

Eix Accessibilitat: Concert Studio –
Festival Jardins de Pedralbes.
Per l’atenció i els mitjans posats per fer
accessible el festival. Recull el premi: Sr.
Martín Pérez Lombarte i Carmen Micheo
Jorcano.

Eix Patrimoni Cultural, Natural
i de les Tradicions: Casa Batlló.
Per la millora de la conservació i gestió del
monument i les innovacions tecnològiques.
Recull el premi: Sra. Encarna Segura i Sra.
Lidia Tobar.

Eix Econòmic: Universitat Pompeu
Fabra - Barcelona School of
Management.
Pel foment de l’acció entre empreses i
administració amb diversos projectes unint
DPOFJYFNFOUDJFOUÇÞDJOFDFTTJUBUTTPDJBMT3FDVMM
el premi: Sr.Oriol Montanya i Sra. Arola Palau.

Eix ambiental: Llopart.
Per lligar el paisatge, la vinya i les activitats
vinícoles amb practiques respectuoses
amb el medi ambient. Recull el premi: Sra.
Cristina Soler i Sra. Dalma Kiràly.
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Ens veiem l’any 2022!!
Gràcies a tots vosaltres!!
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IDEA I REALITZACIÓ D’ICARIA INICIATIVES SOCIALS
)RWRJUD¿HVFHGLGHVSHU3HSH(QFLQDV'LVVHQ\LLPSUHVVLy&HQWUH(VSHFLDOGH7UHEDOO,FDULD*Uj¿TXHV
&DUUHU3XMDGHV%DUFHORQDPDUNHWLQJ#LFDULDJUD¿FDVFRP7
ZZZLFDULDJUD¿FDVFRP
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