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Totes i tots per l´RSE Organitzadors:

Entitats col.laboradores:
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info@setmanarse.cat

Després de l’èxit assolit en les tres edicions 
anteriors, la  Setmana de la Responsabilitat Social 
a Catalunya presenta la seva  quarta edició de l 
12 al 15 de juny de 2013 com el punt de trobada 
imprescindible per a  tots aquells que volen 
conèixer, prendre part i volen difondre la 
Responsabilitat Social. 

De nou, volem comptar amb la vostra 
presència i participació:  empreses grans 
i petites, entitats, institucions i qualsevol 
persona sensible amb la responsabilitat social. 
Totes i tots  esteu convidats a participar en el 
seguit d’activitats i iniciatives que es duran 
a terme al llarg d’aquests quatre dies durant 

catalana.  

La bona resposta i l’èxit de participació que 
es va assolir en les darreres edicions no 
han fet més que esperonar-nos i animar-nos 
a continuar amb aquest projecte que, un 

treballant en la  conscienciació general envers 
la responsabilitat social a l’empresa, el consum 
responsable i el respecte al medi ambient.   

www.setmanarse.cat
#SetmanaRSE

facebook.com/semanaRSE

www.setmanarse.cat

Amb el suport de:

Empresa responsable

empresa competitiva i de futur

Consum responsable
consum amb criteri amb históries felices al darrera

Persona responsablepersona dinamitzadora i constructiva
Vols donar suport a la iniciativa?
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Activitats d´RSE i Portes Obertes 
d´empreses per tota Catalunya

Vincula´t
a la

comunitat!

Dia de la 
Responsabilitat Social
i Portes Obertes

Inscriu-te i participa 
a les jornades actives 
RSE i portes obertes 
d´empreses responsables
Foment de la 
transparència entre els 
grups d´interès

Voluntariat
Corporatiu

Activitats programades i calendari
15 dissabte JUNY14 divendres 13 dijous JUNY12 dimecres JUNY

Conferències SOC ECO AMB 
de bones pràctiques empresarials

FIRA RSE i networking Cava i concert

 
productes 
de Comerç Just.

Conferències TERRITORIS
Cinefòrum + debat
i clausura

· Reciclatge

·  Ecologia i Biodiversitat

·   Consum Responsable

· Jocs del Món per
     nens/nenes

Inauguració de la 4a Setmana de l´RSE
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Inscriu-te i participa 
com a voluntari/a a les 
diferents activitats 
proposades per
Entitats socials  i medi 
ambientals
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La Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit, 1 

08003 Barcelona

CCCB Centre de Cultura
Contemporània

de Barcelona
Montalegre, 5

08001 Barcelona


