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1. PRESENTACIÓ 

 
La 4ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya 
 
Un any més, Ingenieria Social juntament amb l’Associació +Responsables presenten 
“La Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya”, no faltant a la seva cita anual. 
Aquest any tindrà lloc la 4ª edició de la Setmana RSE del 12 al 15 de juny 2013. 
Barcelona tornarà a acollir aquest innovador projecte que es marca com a objectiu 
principal la conscienciació general envers la responsabilitat social a l’empresa, el 
consum responsable i el respecte al medi ambient.   
 
L’èxit assolit en les tres primeres edicions de la Setmana de la RSE ens ha consolidat 
com l’escenari ideal perquè tots aquells actors que tenen a veure amb la 
responsabilitat social puguin trobar-se, millorar la seva visualització i mostrar les seves 
bones pràctiques en RSE.  
 
Institucions, empreses, organitzacions, agents socials i ciutadania tornen a estar 
convocats per participar en un esdeveniment que ha superat els 3.000 participants en 
les seves darreres edicions.  
 
La inscripció en el seguit d’activitats que s’han preparat per aquesta 4ª Setmana de la 
RSE és gratuïta i només cal visitar la web oficial de l’esdeveniment 
(www.setmanarse.cat). 
 
La present edició torna a comptar amb el suport i el recolzament de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de La Caixa, que faran possible un 
cop més que durant quatre dies la Responsabilitat Social es converteixi en la gran 
protagonista.  
 
En aquesta ocasió la posada de llarg de la Setmana tindrà lloc dimecres 12 de juny a la 
Fundació Tàpies (espai pendent de confimació) on tindrà lloc la inauguració oficial de 
l’esdeveniment i seguidament les conferències SOC-ECO-AMB, on grans, mitjanes i 
petites empreses presentaran les seves bones pràctiques envers els tres pilars de la 
RSC: l’àmbit social, econòmic i medi ambiental. Posteriorment, i com a novetat 
d’aquest any, tindran lloc les conferències TERRITORIS, on s’exposaran experiències 
novedoses en relació a la responsabilitat social en l’àmbit dels territoris socialment 
responsables. 
 
Finalitzades les conferències, tindrà lloc la ja tradicional Fira dinàmica RSE de bones 
pràctiques, on es compartiran experiències, recursos i es fomentarà el networking. 
 
El segon dia de la Setmana, dijous 13 de juny, queda reservat al voluntariat corporatiu. 
Diferents entitats socials i medi ambientals proposaran diverses activitats en la que 
qualsevol persona (a nivell particular o formant part d’un voluntariat corporatiu) tindrà 
l’oportunitat de col·laborar com a voluntari. Només caldrà haver-se inscrit abans a 
través de la nostra web.  

http://www.setmanarse.cat/
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La jornada de divendres 14 de juny serà el dia de la Responsabilitat Social i Portes 
Obertes. Tot tipus d’empreses d’arreu de la geografia catalana obriran les seves portes 
perquè tot aquell que ho desitgi pugui comprovar in situ les seves bones pràctiques. Es 
tractarà d’una jornada activa d’RSE en la que les empreses i organitzacions podran fer 
un exercici de transparència entre els seus grups d’interès.  
 
Per tancar el dia i començar amb força el cap de setmana, el mateix divendres al 
capvespre s’ha preparat al Palau del Lloctinent – Arxiu Corona d’Aragó, al vell mig de 
Barcelona (espai pendent de confirmar), un cinefòrum amb la projecció d’una pel·lícula 
que versarà sobre la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible, a la que 
seguirà un debat sobre la temàtica del film. Després copa de cava i concert per 
celebrar el fi de festa.  
 
El matí de dissabte, 15 de juny, es portarà a terme una activitat que va ser novetat 
l’any passat i que continuem engegant, considerant la seva bona acceptació: els tallers 
per a la ciutadania, que es portara a terme a la Fàbrica del Sol de Barcelona, on petits i 
grans podran gaudir i participar en diferents tallers sobre reciclatge, ecologia, 
biodiversitat i consum responsable.  

 
 

 

2. QUÈ ÉS LA RESPONSABILITAT SOCIAL? 
 

L'RS és un model de gestió de les empreses i organitzacions basat en criteris 
responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s'orienta a incrementar la 
seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que 
contribueix a construir una societat millor. 
 
La Comissió Europea, en el Llibre Verd per al foment d'un marc europeu per a la 
responsabilitat social de les empreses (Comunicació de la Comissió Europea de l'any 
2001) defineix l'RSE com "la integració voluntària per part de les empreses de les 
qüestions socials i mediambientals en les operacions que sorgeixen de les relacions i el 
diàleg transparent amb els grups d'interès: clients, empreses proveïdores, 
treballadors/es, accionistes i la comunitat en què opera". 

Principals característiques de la Responsabilitat Social 

 L'RS va més enllà del compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable, ja 
que aquestes són obligacions que ha de complir qualsevol empresa o 
organització pel fet de desenvolupar la seva activitat i, per tant, són el punt de 
partida sobre el qual ha de desenvolupar-se l'RS. 

 L'RS és una pràctica voluntària i conscient d'adopció de patrons o exigències en 
matèria de gestió de les organitzacions socialment compromeses. 

 L'RS es basa en el desenvolupament sostenible, com la conjunció dels aspectes 
econòmic, social i ambiental, relegant objectius de maximització de beneficis a 
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curt termini per d'altres que fan compatible a mig i llarg termini el creixement 
econòmic amb la protecció del medi ambient i les iniciatives socials. 

 L'RS es caracteritza també per la seva transversalitat, entesa com una nova 
cultura que impregna tota l'empresa o organització i és present en totes les àrees 
de gestió així com en tots els països en els que opera. 

 L'RS basa el seu èxit en la transparència i la participació de les parts interessades 
en tota la cadena de valor així com en els diversos àmbits d'actuació de 
l'empresa. 

 L'RS pot aplicar-se a qualsevol tipus d'empresa o organització. 
        (font: portal RS Gencat) 

 

3. ACTIVITATS PROGRAMADES I CALENDARI 

 

12 dimecres JUNY  

Inauguració + Conferències SOC-ECO-AMB + Conferències TERRITORIS + 
Fira dinàmica + Networking 

09:15-09:45h. 
Inauguració de la 4a setmana de l'RSE. 

 
09:45 a 12:30h. 
Conferències SOC-ECO-AMB de política de bones pràctiques empresarials  
 

               

 

 
 
 
 
 
 

 

 
(11:15-11:45h: Pausa-cafè amb productes de comerç just) 

 
 
12:30-13:15h 
Conferències TERRITORIS 

Exposició de bones pràctiques en relació als Territoris Socialment Responsables 
 
 
 

http://www.setmanarse.cat/fira-rse.php
http://www.setmanarse.cat/practiques-empreses.php
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13:15-15:00h 
FIRA Dinàmica: Bones pràctiques RSE i Networking 

Mostra d’una selecciò de bones pràctiques empresarials  i recursos existents  
per incorporar l'RSE  
 

 
 

 

13 dijous JUNY 
Voluntariat Corporatiu. 

Participa com a voluntari/a a les diferents activitats proposades per entitats 
socials i medi ambientals. Vincula't a la comunitat! 

 

14 divendres JUNY 

Dia de la Responsabiliat Social i Portes Obertes. 

Jornades actives RSE i portes obertes d'empreses responsables. Foment de la 
transparència entre els grups d'interès. 

  
Cineforum + debat, clausura i concert 
 
19:30-21:00h Cinema + debat + acte de clausura 

21:00-23:00h Concert, cava i picapica 
 

15 dissabte JUNY 

Tallers per a la ciutadania. Fes-ho tu mateix! 
 La Fàbrica del Sol, Barcelona 
10:00-14:00h 
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4. ENTITATS ORGANITZADORES 

Entitats Organitzadores 

 

Ingeniería Social és una empresa d'economia social especialitzada en la formació, 
diagnòstic, definició, implementació i verificació de sistemes de gestió en 
Responsabilitat Social Corporativa 
 

 

L’Associació +Responsables té com a objectiu la difusió i sensibilització de la 
Responsabilitat Social i posar en valor l’activitat de les empreses i organitzacions que 
incorporen l’RSE 

 

 

5. CONTACTES I INSCRIPCIÓ 

 

Contacta’ns a: 

info@setmanarse.cat 

facebook.com/semanarse 

twitter: @SetmanaRSE 

 

Per fer qualsevol consulta i inscriure’s a les activitats: 

www.setmanarse.cat 

 

mailto:info@setmanarse.cat
http://www.setmanarse.cat/

