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Responsabilitats
Empreses grans, mitjanes i
petites van incorporant polítiques
de millora de la seva
responsabilitat davant la societat

El Sector Públic, que té la responsabilitat de la cohesió social i el desenvolupament, valora el foment de l’RSE com
una oportunitat, i alhora millora l’RSA

Les organitzacions socials exerceixen
pressió alhora que estableixen vies de
col·laboració: La gestió de la pròpia
RSO esdevé un repte de coherència
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Garrotxa – Codi Gestió Sostenible

La marca Gestió Sostenible Garrotxa Collsacabra
acredita que l'organització:
Optimitza la seva gestió empresarial,
incorporant valors de respecte per l'entorn i per
les persones.
Posa en valor la seva Responsabilitat Social
Empresarial i millora la reputació corporativa, a
través de la publicació de la memòria de
sostenibilitat.
Dona valor afegit a la gestió responsable,
indicant i posant de relleu les especificitats i
singularitats del territori (identitat territorial) on
està ubicada l'organització i la forma com
aquesta contribueix al seu desenvolupament
sostenible i equilibrat (valorització del territori).

Lluçanès, Moianès, Vall del Ges Orís i Bisaura i Cabrerès
Territoris Serens

Els Territoris serens són aquells que apostem per
un model de desenvolupament
centrat en la gent que hi viu, potenciant la
participació i el dinamisme dels agents i
recursos propis i fent de la serenitat un
paradigma de l'estil de vida que s’hi persegueix.

Treballem a partir de tres àmbits, que són:
1. territori i entorn
2. treball i economia
3. cicle de vida
Des d'aquestes tres òptiques volem estructurar polítiques i projectes que no perdin de vista la "serenitat"
com a manera de fer i que s'aposti per un desenvolupament centrat en la gent que viu en aquests
territoris.

Raval
L’objectiu del projecte és promoure la millora de
l’entorn i la qualitat de vida de les persones fent
del Raval un Territori Socialment Responsable
mitjançant la implicació de les persones que viuen
al barri i dels diferents agents socials, econòmics i
culturals que ja estan exercint la seva
Responsabilitat Social i motivant a la resta d’agents
amb presència al Raval a participar, per aconseguir
un veritable impacte en el territori.

Territori Socialment Responsable: Destinació Turística
Socialment Responsable al Penedès

territoris socialment
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Entenc l’RSE com una dimensió estratègica del
model d’empresa i aposta per les estratègies de
base col·laborativa.
Defenso la singularitat del model en cada
organització i l’especificitat de l’RSE, l’RSA (de les
Administracions), l’RSO (de les Organitzacions
socials) i l’RSU (de les Universitats).
Desenvolupo el concepte de Territoris socialment
Responsables, com una aposta per posar en
valor l’RS de totes les parts i la creació de valor
des de les aliances estratègiques, l’aprofundiment
en les sinèrgies.
Brindo part de la seva dedicació al foment i a la
comunicació per ajudar a fer comprendre el
sentit profund d’aquest enfocament de gestió i
l’oportunitat de treballar en una agenda comuna
d’interès empresarial i social.
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