Clúster pel desenvolupament sostenible
de l’economia social de treball catalana
Memòria d’activitats 2012

L’Associació Clúster Créixer
• CRÉIXER és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses catalanes d’economia social que
té com a finalitat ser capaç de crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats,
mitjançant estratègies de col·laboració empresarial.
• L’Associació es va constituir el dia 25 de gener de 2012, a la ciutat de Barcelona per part de 15 entitats
sòcies fundadores (que representaven un total de 32 organitzacions de primer nivell).
• A 31 de desembre de 2012, som ja 22 entitats sòcies (representant un total de 39), amb un important
creixement d’associats.
Algunes dades bàsiques:

4.110 llocs de treball per a persones amb especials
dificultats als centres especials de treball i empreses d’inserció
2.070 llocs de treball per a altres professionals en aquests
centres

Més de 100 milions d’euros anuals de facturació agregant la
facturació dels centres especials de treball i empreses d’inserció
associats

Un sector estratègic per a la sostenibilitat del nostre sistema del benestar
Un clúster clau pel desenvolupament social i econòmic del nostre país

Entitats associades

Activitats comercials de les entitats associades

Projecte de futur
• L’any 2012 s’ha definit el projecte de futur de l’Associació Clúster Créixer i l’estratègia per al seu impuls:

VISIÓ

MISSIÓ

CRÉIXER és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses catalanes d’economia social
capaç de crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats.
Així mateix, és una eina útil al servei del desenvolupament sostenible del nostre país amb una
ampla col·laboració amb totes aquelles empreses i institucions públiques i privades que fan possible la
nostra aportació de valor.
La finalitat última de l’Associació és crear més i millors llocs de treball per les persones amb
majors dificultats des de la cooperació de les empreses d’economia social de treball catalanes.
Els nostres valors compartits, des de la consideració de la dignitat i l’autonomia de les persones com
a principi primordial de tot el que projectem i fem, són els següents:

VALORS

• Cooperació, duent a terme totes les nostres actuacions amb un esperit i pràctica coherent de
cooperació i suport mutu, tant a nivell intern com en les nostres relacions amb les Institucions i
les entitats del país.
• Compromís amb les persones i amb la societat en totes llurs dimensions de progrés –social,
econòmica, mediambiental, del coneixement i la creativitat- en el marc d’un projecte de servei
i desenvolupament sostenible.
• Competència en el treball i en la gestió empresarial, tot cercant una millora continua de
qualitat humana i professional en el camí cap a l’excel·lència en tots els nostres productes,
serveis i activitats.

Eixos estratègics
EIX A:
INNOVACIÓ I
COMPETITIVITAT

Innovar en productes, serveis i sistemes de producció i
distribució, mitjançant, entre d’altres, la transferència interna del
coneixement, el desenvolupament de les nostres organitzacions i
les seves capacitats.

EIX B:
EFICIÈNCIA, ESTALVI I
SOSTENIBILITAT

Cooperar per a generar economies d’escala i coneixement, tot
compartint eines, recursos i serveis i duent a terme polítiques de
sostenibilitat que ens permetin millorar l’estalvi i l’eficiència de les
nostres empreses socials.

EIX C:
MILLORA DE CAPACITATS
I COMPETÈNCIES

Promoure el desenvolupament de capacitats i competències de
les persones de les organitzacions.

EIX D:
DESENVOLUPAMENT DEL
CLÚSTER

Desenvolupar el clúster en les seves diferents dimensions:
sectorial, territorial, tot fen-te una gestió excel·lent i de promoció
d’una complerta xarxa de cooperació.

Principals actuacions 2012: Eix A
MARKET-CRÉIXER
23 d’octubre, InOUT Hostel

Un espai de coneixement mutu i cerca d’oportunitats de compra interna i de cooperació
entre les entitats membre de l’associació. Assistència de 34 persones de les entitats
sòcies del clúster. Els assistents varen valorar la jornada de manera molt positiva,
animant a l’associació a organitzar més trobades en el futur.

IV CSR Marketplace de
Forética

Presentació de Créixer, el 15 de novembre, al IV CSR Marketplace organitzat per
Forética, amb una acollida molt positiva, havent presentat la mateixa a unes 50 persones
– representants d’empreses – que es varen apropar al stand de Créixer.

Participació al Business
With Social Value,
organitzat per Icària
Iniciatives Social,
13 de desembre

Un total de 170 caps de compra o recursos humans d’empreses mercantils i uns 130
representants de les entitats sòcies de Créixer varen compartir una jornada d’intercanvi i
generació de negocis amb valor social.
Aquesta iniciativa va tenir el valor clau de presentar al sector des d’un punt de vista
empresarial.

Dossier de clàusules
socials

S’ha elaborat un dossier per promoure l’aplicació de clàusules socials i mediambientals
en la contractació pública.

Dossier economia social
de treball

S’ha elaborat el dossier “l’economia social de treball catalana: present i futur d’un sector
clau per la cohesió social”.

Guia de compra social

S’està elaborant, amb el suport de la Fundació La Caixa, amb pautes per a la
incorporació de criteris de compra responsable als sistemes de proveïdoria de les
empreses i per la incorporació de clàusules socials als processos de contractació pública i
amb una relació de productes i serveis de les entitats sòcies de Créixer.

Principals actuacions 2012: Eix B

Marcs de col•laboració
amb partners

• Energia: conveni amb APLIR i previsió de signatura amb UNI.CO
• Telecomunicacions: conveni amb UNI.CO i GMS
• Assegurances: conveni amb Social Partners i amb ARÇ cooperativa
La relació amb Social Partners ha produït un retorn econòmic a l’associació. L’estalvi
assolit pels socis amb aquesta operació és superior a la suma de les quotes anuals de
tots els socis.
• Serveis financers: es preveu la signatura d’un conveni amb IesMed

Sessions monogràfiques
amb socis tecnològics

Sessions monogràfiques obertes als socis de Créixer sobre finances (amb Fundació
Seira), energia (APLIR) i telecomunicacions (UNI·CO i GMS).

Finances cooperatives

S’ha produït un intercanvi molt interessant en el marc del grup de treball de finances.

Créixer s’ha incorporat a la plataforma de compra Sumasa de La Caixa.
Incorporació a Sumasa

Principals actuacions 2012: Eix C

Primeres bases de l’eix

En el marc del Conveni de Col•laboració amb l’Obra Social “la Caixa” s’està treballant en
l’establiment de les primeres bases de l’eix i del programa de treball per a la seva posada
en marxa.
En preveu el desenvolupament d’un procés d’identificació i recollida de bones pràctiques
– internes i externes – que es puguin compartir amb els socis.

Principals actuacions 2012: Eix D
Codi Ètic i de Bon Govern

Elaborat per part de la Junta Directiva i aprovat en Assemblea.

Comunicació

• S’ha elaborat un Programa de comunicació per al llançament del Clúster
• S’ha elaborat i actualitzat constantment un dossier de presentació de l’Associació
(disponible públicament al web)
• S’ha dissenyat la imatge corporativa de l’associació
• S’ha dissenyat un lloc web: que permet la seva actualització sense coneixements
informàtics i que disposa d’un espai restringit per a ús dels socis

Relacions institucionals

• S’ha presentat l’Associació Clúster Créixer a diverses institucions: Molt Honorable
President de la Generalitat de Catalunya, Acció, ICAEN, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, etc.
• Créixer ha estat seleccionada com iniciativa Enterprise 2020 (reconeguda com a bona
pràctica per la Comissió Europea).
• L’equip de gestió de Créixer ha participat en la Comissió Mixta per a l’elaboració d’una
INSTRUCCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB
CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS A L’ AJUNTAMENT DE BARCELONA, en
coordinació amb l’Associació Empresarial Dincat.
S’ha signat un conveni marc de col•laboració estratègica amb la Fundació La Caixa.

Suport institucional

Principals reconeixements obtinguts
Plataforma europea Enterprise 2020
Créixer és una de les iniciatives seleccionada aquest 2012 per formar part d‘Enterprise 2020: una plataforma
de col•laboració entre empreses i organitzacions impulsada per CSR Europe i Forética, amb la intenció de
desenvolupar una economia intel•ligent, sostenible i integradora.
Enterprise 2020 ha estat reconeguda com a bona pràctica per la Comissió Europea en la seva última
Comunicació sobre Responsabilitat Social Empresarial RSE.
"Enterprise 2020 de Forética i CSR Europe, per una
economia intel·ligent, sostenible i integradora".

Reconeixement com a clúster transversal per part d’Acció, Generalitat de
Catalunya
Atorgament de subvenció en la convocatòria d’ajut a projectes d’innovació agrupada i
projectes de canvi estratègic d’alt impacte i potencial col·laboració.

