Comunicat a premsa

La FEGP acreditada com una organització
socialment responsable
Fins a 19 entitats i empreses de tot el territori català han participat en el programa anual
d'acompanyament a empreses micro, petites i mitjanes amb sensibilitat social, ambiental
i ètica que promou anualment Respon.cat; entre elles, la Federació Empresarial del Gran
Penedès, la primera organització patronal en participar-hi.
Respon.cat, l'organisme de referència en RSE a Catalunya, tancava dimarts la 4a edició del
programa RSEPime i posava el focus en la propera edició de 2018 per seguir treballant per
promoure la RSC a les empreses catalanes.
La FEGP, nascuda de la integració de l’ADEPG i la UEP just ara fa un any, es posiciona com a
model en responsabilitat social corporativa tant en els processos interns com alhora sent
referent per a les pràcticament 1.000 empreses afiliades.
La participació de la Federació en el programa RSEPime de Respon.cat ha suposat una
consolidació de totes les polítiques que ja venia treballant des de fa anys en aquesta matèria. A
tall d’exemple, destacar el “Decàleg de l’ètica Empresarial” llegat de l’Any ADEG 2016; el
col·lectiu “Dones d’Empresa” que treballa per la promoció i visibilització del talent de les dones,
nascut el 2008, el programa FEGP Advising en el qual sèniors acompanyen nous emprenedors,
el compliment de la SA8000, les polítiques de conciliació laboral internes, i tantes altres accions
aïllades que s’han posat en ordre de la mà de Respon.cat i el programa RSEPime.

Podeu trobar la fotografia de l’acte de cloenda a l’enllaç.
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