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Cecot és una organització empresarial amb una llarga trajectòria 
dins del món del desenvolupament  sostenible, tant  social, 
econòmic com ambiental. 
  
El fet d’estar en contacte permanent amb el món empresarial en general, 
i l’industrial en particular, ens dóna una perspectiva de les necessitats 
que aquest té en cada moment i la capacitat de gestionar programes 
amb garanties de transferibilitat a la resta del territori.  
 
Així, en l’àmbit de la sostenibilitat, la patronal Cecot ha participat i 
participa molt activament  en l’estratègia del model territorial amb 
FEMVALLES, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, i amb totes 
aquelles iniciatives que prenen sentit en un àmbit territorial concret, com 
ho son : 
 
1-Les estratègies energètiques, impulsant més de 2.000 auditories 
energètiques . Participant en  les ordenances municipals per afavorir l’ús 
de les energies netes, promovent les cobertes fotovoltaiques en els 
polígons industrials, i fent sessions informatives sobre les millores en 
l’eficiència elèctrica. 
 
2-Les  de mobilitat, promovent l’ús del transport col·lectiu als polígons, 
demanant les infraestructures viàries i ferroviàries necessàries, i 
racionalitzant i optimitzant les ja existents. Moltes vegades només 
revisant les freqüències de pas i les estacions on s’han d’aturar és 
suficient. 
 
3-promovent o dissenyant  infraestructures necessàries i frenant aquelles 
que no aporten un valor social clar. I 
 
4-Promovent  sol urbà i industrial amb criteris de viabilitat i sostenibilitat 
 
Igualment, la Patronal Cecot s’ha implicat en l’àmbit de la integració i la 
cohesió social com a eix de desenvolupament sostenible.  
 
Hem promogut el compliment de la LISMI , ajudant a incorporar al món 
laboral tant a les persones amb discapacitat com a  persones amb risc 
d’exclusió social. En els darrers anys, més de 1.000 persones d´ aquests 
col·lectius  han trobat feina gràcies als nostres programes de suport. 
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Cecot té una Fundació dedicada a la formació, entenent la formació com 
una palanca estratègica per augmentar l´ocupabilitat de les persones i el 
seu nivell de vida. Així , en els darrers 5 anys, la nostra patronal ha 
format a  prop  de 3.000 persones aturades  amb un 60% d’inserció  i ha 
donat suport formatiu a  més de 40.000 persones ocupades  en  3.500 
accions formatives.  Un bon bagatge de compromís  amb les empreses i 
els seus col·laboradors. 
 
Cal  incidir també en les propostes que fa una dècada varem elaborar 
per reclamar una selecció en  origen dels treballadors estrangers amb 
programes i plans d´acollida per aquests col·lectius per accelerar la seva 
integració social i laboral.  
 
Hem rebut també distincions pel nostre treball en l’àmbit de la 
Responsabilitat Social  Corporativa, que nosaltres anomenàvem RSP, 
amb P de PIME.  Assessorant i creant una guia d’implementació  de la 
RSP pel teixit majoritari del país, la micro i petita empresa 
 
I finalment, el nostre convenciment  de que en els territoris, la 
concertació és essencial entre els agents socials i els altres 
stakeholders.  La presa de decisions ha de ser un procés el més 
consensuat possible sense caure amb paràlisis per discrepàncies o per 
dinàmiques de presa de decisions ineficients.  La nostra experiència en 
la creació del Pacte per l’ocupació del Vallès Occidental , n’és una bona 
mostra. Model singular al país que ha estat referent arreu d’Europa per 
la  seva dinàmica i els seus fruits al servei de la comunitat. 
 
Per acabar amb aquest apartat del nostre compromís amb la 
sostenibilitat, voldria destacar alguns projectes realitzats per Cecot en 
l’àmbit del medi ambiental: 
 
Programes de minimització de residus en origen, realitzats amb diferents 
gremis sectorials, d’arts gràfiques, tèxtils, metal·lúrgics, entre d’altres 
 
Programes de recollida i gestió sectorial dels residus industrials, 
conveniant amb transportistes rutes eficients que reduïssin els costos de 
les empreses i els costos ambientals 
 
 
• Ecodisseny per Pimes: L’objectiu del projecte va ser introduir la 

metodologia del Ecodisseny en les pràctiques habituals de 
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l’empresa, a través de proporcionar a les empreses participants 
una metodologia per establir criteris ambientals en el disseny dels 
seus productes, processos o serveis. El resultat va ser l’ecodisseny 
del packaging de producte de 20 pimes. 
 

• Pla de divulgació, sensibilització i formació pel desenvolupament 
sostenible del sector tèxtil a Catalunya: L’objectiu del projecte 
finançat per la Fundación Biodiversidad va ser la creació de 
materials i la formació de mediadors mediambientals per empreses 
tèxtils. 

• Estudis per la optimització de l’ús de l’aigua en processos 
industrials: Amb el finançament de l’ACA es varen realitzar 14 
estudis a empreses intensives en l’ús d’aigua en els seus 
processos industrials. 

 
 
Reptes i oportunitats que ofereix Rio+20 
 
OPORTUNITATS  que genera Rio 
 

• Generar Nous sectors emergents (energètic, residus, 

mediambiental, ...) 

o Energètic: Canvi de model dels combustibles fòssils a les 

energies renovables. L’actual crisi  econòmica , la inestabilitat 

permanent en les zones productores de derivats del petroli i 

l’accident de Fukushima poden  ser un bon catalitzador 

o Residus: Utilització del residu com a recurs (valorització)  

• Incorporar conceptes de sostenibilitat a la resta de sectors 

tradicionals 

o Una Nova cultura empresarial que fa  Augmentar  la 

competitivitat treballant en una correcta gestió del consum de 

recursos (energia, aigua, matèries primeres) i de control de 

processos,  que pot reduir els costos empresarials de tal 
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manera que una empresa sigui o no competitiva dins un 

sector. 

o Amb Innovació. Creació de nous serveis, productes i 

processos mediambientalment més sostenibles. 

o I amb Internacionalització. Nous mercats que demanden una 

nova cultura empresarial. 

• Generar una Economia Verda. 

o Sectors emergents: 

§ Gestió i Tractament de Residus 

§ Recollida Industrial i Municipal de Residus 

§ Depuració d’aigües i emissions a l’atmosfera 

§ Empreses generadores d’energia renovable 

§ Consultoria Ambiental a empreses del sector 

mediambient i de sectors tradicionals 

o Gran potencial d’innovació. Molt per descobrir. 

o Gran potencial d’internacionalització.  

o Possibilitats de Transferència tecnològica. 

• Generar Nous valors empresarials lligats a la sostenibilitat 

o Creixement sostenible. Perdurable en el temps. 

o Política de Recursos Humans. Invertir en un equip humà. 

o Desenvolupament de serveis i productes respectuosos amb 

el medi i l’entorn 

o Xarxa de proveïdors locals. Desenvolupament del territori i 

reducció de la contaminació i dels costos de transport. A 

l’hora s’aconsegueix una xarxa més àgil. Exemple de la cuina 

del Vallès. Km-0 valorització del producte local. 

 

REPTES 
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Tenim moltes oportunitat, sens dubte,  i hem avançat molt en pocs anys, 
és evident,  però les incerteses econòmiques poden jugar en un doble 
sentit, per una banda , retreure per manca de finançament  la 
investigació necessària  per avançar en aquest nou model de 
sostenibilitat però per altra banda, les amenaces de la sostenibilitat del 
model econòmic poden accelerar la presa de decisions polítiques que 
afavoreixin  el canvi necessari. 
 
Rio hauria d’incorporar  un discurs que acabés amb la impunitat dels 
països i administracions de subscriure tot tipus de compromisos per 
acabar incomplint-los sense cap tipus de penalització, econòmica o 
política. Valdria la pena que acordessin menys coses però que les 
complissin. Altrament  perjudiquen  greument la seva credibilitat i situen 
el desenvolupament sostenible com una assignatura de les anomenades 
Maries. 
 
Rio hauria de corregir El bonisme, ha estat també massa present en la 
presa de posicions en l’àmbit de la sostenibilitat sense tindre en compta 
els criteris de viabilitat política, econòmica o social.  Ha mancat sentit 
comú i a voltes coratge per implementar les mesures necessàries. 
Encara estem patint la inseguretat jurídica que el Ministre Sebastian  ha 
generat en l’àmbit internacional  per modificar les  primes de generació 
fotovoltaica  de forma unilateral per una mala gestió de control. Errors 
que es paguen molt cars frenant el desenvolupament  d’un sector tant 
important. 
Massa vegades les grans declaracions venen orfes d’objectius clars i 
estratègies amb el seu pressupost  definit o amb les mesures de 
promoció efectives de l’objectiu desitjat.   
 
Tenim doncs reptes importants però també unes grans oportunitat que 
Rio haurà d’aflorar  i  ajudar a difondre a nivell mundial 
 
 
 
 
 


