
JORNADA DE RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL
VOLUNTARIAT I ACCIÓ SOCIAL EMPRESARIAL



La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 
amb la col·laboració de 

l’Obra Social de la Fundació La Caixa 

Us convida a assistir a la Jornada 
“Voluntariat i Acció Social Empresarial”

L’acte tindrà lloc el divendres 20 de setembre de 9h a 13:30h 
a la sala d’actes del Palau Macaya 

(Passeig Sant Joan, 108 de Barcelona)

“La responsabilitat social de les em-
preses (RSE) és, essencialment, un 
concepte d’acord amb el qual les 
empreses decideixen voluntàriament 
contribuir a l’assoliment d’una societat 
millor”.

La relació entre empresa i societat 
ha evolucionat des de l’intercanvi de 
productes o serveis a una visió que 
la identifica com un agent socialment 
responsable.

Ser socialment responsable no només 
significa complir plenament les obli-
gacions jurídiques, sinó també anar 
més enllà del seu compliment invertint 
“més” en el capital humà, en l’entorn i 
en les relacions amb els interlocutors. 
La Comissió Europea, en el seu Llibre 
Verd de 2001, la defineix com “La inte-
gració voluntària, per part de les em-
preses, de les preocupacions socials 
i mediambientals en les seves opera-
cions comercials i les seves relacions 
amb els seus interlocutors “. [...]

Els grups socials que actuen al voltant 
de l’empresa i que provenen de la so-
cietat: treballadors, clients, accionistes 
i proveïdors són el punt en comú entre 
empresa i societat. Això porta a que 
les empreses identifiquin necessitats 
socials i s’involucrin en elles.

Fruït d’aquesta reflexió, hem organitzat 
una jornada que pretén:

- Oferir testimoniatges i explicacions  
sobre el recorregut de la RSE  a par-
tir de les aportacions dels diferents 
actors implicats (organismes públics, 
institucions socials i empreses de rel-
levància política, educativa, social i 
empresarial).

- Presentar experiències pràctiques de 
RSE, a fi d’afavorir l’efecte multiplica-
dor de les bones pràctiques amb el 
teixit empresarial.

- Explicacions i testimoniatges de les 
noves formes d’intermediació laboral 
mitjançant el voluntariat corporatiu.

Places limitades 
DESCARREGA’T EL PROGRAMA

Els interessats en assistir a l’acte hauran de confirmar assistència abans del dia 15 de setembre a 
l’adreça de correu electrònic: 

voluntariat_ccar@cear.es
En el correu s’haurà d’indicar nom de l’empresa, nom, cognoms i càrrec de la persona assistent i 
un correu electrònic i telèfon de contacte.

http://www.ccar.cat/wp-content/uploads/2013/09/Programa-Jornada_Voluntariat-i-Acci%C3%B3-Social-Empresarial_catal%C3%A0_def.pdf
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