
	

	
Reunits	a	la	Biblioteca-Museu	Víctor	Balaguer	de	Vilanova	i	la	Geltrú	el	8	de	juny	de	l'any	2017,	100	
organitzacions	 molt	 diverses	 i	 totes	 elles	 compromeses	 amb	 el	 territori	 i	 amb	 el	 desenvolupament	
sostenible	manifesten:	
	
Els	 reptes	 de	 la	 nostra	 època	 són	 complexos.	 Sols	 hi	 farem	 front	 amb	 la	 implicació	 de	 totes	 les	
parts:	la	responsabilitat	és	compartida	entre	organitzacions	públiques,	privades	i	socials	i	cal	
articular	un	sentit	corporatiu	de	compromís	envers	el	territori.		
• Cada	 organització	 és	 coresponsable	 del	 seu	 entorn	 social,	 ambiental,	 econòmic	 i	

emocional,	i	està	cridada	a	crear	alhora	valor	econòmic	i	valor	social.	Exercir	la	responsabilitat	
davant	 la	 societat	 requereix	 dialogar	 amb	 l'entorn,	 prendre	 consciència	 del	 propi	 context	 de	
sostenibilitat,	i	esdevenir	una	organització	positiva	amb	persones	positives.	

• Cada	 persona	 és	 clau	 per	 al	 desenvolupament	 de	 la	 responsabilitat	 social	 en	 tots	 els	
diversos	rols:	en	tant	que	consumidora,	 treballadora,	directiva,	 inversora,	ciutadana...	Un	TSR	
requereix	 persones	 lliures,	 apoderades	 i	 conscients,	 que	 premiïn	 les	 organitzacions	 més	
compromeses.	

• Cada	 territori	 ha	 de	 fer-hi	 créixer	 els	 valors	 de	 la	 responsabilitat	 social,	 l'ètica,	 la	
sostenibilitat,	 la	 transparència,	 la	 igualtat...	 i	 fomentar	 els	 comportaments	 corporatius	 que	
permetin	una	millor	qualitat	de	vida,	respectuosa	amb	les	persones	i	el	Planeta	i	garantint	la	
pau	i	la	prosperitat.	

	
Entenem	 el	 Territori	 Socialment	 Responsable	 (TSR)	 com	 un	 ecosistema	 de	 valors	 ètics,	
compromisos	 responsables	 i	 actituds	 sostenibles	 localitzats	 en	 un	 territori	 a	 partir	 de	 la	 suma,	
interacció	 i	coresponsabilització	de	 les	organitzacions	 i	de	 les	persones,	que	permeten	abordar-hi	
els	reptes	de	sostenibilitat	amb	solucions	que	creen	valor	compartit.	
	
Les	empreses	i	organitzacions	som	part	de	la	societat.	Decidim	ser	part	de	la	solució.	Volem	
contribuir	al	bé	comú.	Assumim	per	a	la	nostra	generació	els	reptes	que	la	societat	ens	brinda.	
Ø Sentim	 la	 necessitat	 d'evolucionar	 vers	 una	 cultura	 organitzacional	 avançada,	 harmònica	

amb	les	inquietuds	de	la	societat,	tant	des	de	la	lògica	sectorial	com	des	de	la	lògica	territorial.		
Ø Optem	per	una	competitivitat	regional	responsable,	a	partir	d’una	cultura	oberta,	acollidora	

i	emprenedora,	que	capta	talent	i	que	situa	les	persones	en	el	centre	de	l’activitat	corporativa.	
Ø Creiem	 en	 un	 territori	 que	 estima	 i	 promou	 el	 seu	 patrimoni	 natural	 i	 cultural,	 i	 que	 és	

apreciat	 i	 reconegut	 pels	 seus	 valors	 emprenedors	 i	 solidaris,	 per	 fer	 compatible	 el	
desenvolupament	 econòmic	 i	 la	 cohesió	 social,	 	per	 la	seva	 la	seva	qualitat	democràtica	 i	
models	avançats	de	governança.		

Ø Promovem	 les	 aliances	 multilaterals	 i	 els	 espais	 per	 a	 la	 col·laboració,	 on	 poder	 innovar	
socialment	 i	generar	consensos	per	a	abordar	els	reptes	de	territori,	aprenent	a	desenvolupar	
les	capacitats	de	les	organitzacions	de	crear	valor	compartit.		

Ø Donem	 suport	 als	 Objectius	 de	 Desenvolupament	 Sostenible	 (ODS)	 de	 Nacions	 Unides,	 i	 ens	
comprometem	 a	 desplegar-los	 localment,	 captant	 i	 exportant	 les	 millors	 pràctiques,	
col·laborant	 amb	 els	 reptes	 de	 la	 humanitat	 i	 contribuint	 a	 assolir	 una	 major	 sostenibilitat	
global.		

Ø Emplacem	a	cada	territori	a	definir	el	seu	propi	model	de	responsabilitat	social	incorporant-hi	
el	model	de	societat	a	què	aspira	i	consensuant	els	focus	prioritaris	on	les	organitzacions	poden	
sumar	la	seva	coresponsabilitat	social.	

Ø Fem	 una	 crida	 a	 totes	 les	 organitzacions	 de	 tots	 els	 sectors	 i	 dimensions,	 empreses	 i	
governs,	 organismes	 empresarials	 i	 agents	 socials,	 món	 educatiu	 i	 acadèmic,	 organitzacions	
ciutadanes	 i	mitjans	de	 comunicació,	 i	 la	 societat	 civil	 i	 la	 ciutadania	en	general	 a	 integrar	 la	
responsabilitat	social	en	 la	seva	gestió	en	tots	els	àmbits	d'impacte:	econòmic,	social,	 laboral,	
ambiental	i	bon	govern,	i	a	promoure-la	de	manera	determinant	en	la	seva	esfera	d'influència.		

	
Empreses,	 institucions	 i	 organitzacions	 de	 totes	 dimensions,	 privades,	 públiques	 o	 socials,	
manifestem	el	compromís	de	contribuir	a	fer	de	Catalunya	un	país	socialment	responsable,	
amb	 comarques,	 pobles,	 ciutats	 i	 barris	 socialment	 responsables,	 on	 cada	 dia	 siguin	 més	 les	
organitzacions	 compromeses	 i	 on	 fem	 emergir	 els	 valors	 d'un	 nou	 paradigma	 basat	 en	 la	
responsabilitat	i	la	transparència,	l'ètica	i	la	sostenibilitat. 	


