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La setmana de la responsabilitat social obre la 2ona. convocatòria
per participar en el concurs per organitzacions

CONCURS:

“LA TEVA BONA PRÀCTICA ALINEADA AMB L’AGENDA 2030 i EL ODS”
La Setmana de la Responsabilitat Social és un esdeveniment que va néixer al 2010 i que aquest any
arriba a la seva 10ª edició. Els seus objectius són promoure la gestió ètica i el desenvolupament sostenible de tot el teixit empresarial, així com l’administració i el tercer sector, arribant fins la ciutadania.
Posar en valor a les empreses que es regeixen pels paràmetres de la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible, així com fomentar l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la RSC i facilitar les
eines per implementar-la.
L’Associació +Responsables i Ingeniería Social posa en marxa la segona edició del concurs per organitzacions de la Setmana de la Responsabilitat Social “La Teva Bona Pràctica alineada amb l’Agenda
2030 i els ODS”.
L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible va ser aprovada El 25 de setembre de 2015 va ser
aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar
contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà
l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, configura un full de ruta d’actuació connectat
entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible. Cada ODS inclou diferents metes
(en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.
L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com ‘les 5 P’): Persones,
Planeta, Prosperitat, Pau i Partenariat o aliances.
L’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, tots som actors clau, i el seu èxit exigeix un sistema de governança
multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del
món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir les
fites marcades.
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L’objectiu del concurs és obrir les portes a totes aquelles organitzacions compromeses amb la sostenibilitat perquè puguin tenir veu i comunicar la seva bona pràctica en matèria de Responsabilitat Social
Corporativa en l’àmbit social, ambiental i econòmic.
Els projectes seleccionats tindran l’oportunitat de participar a la Setmana de la Responsabilitat Social,
a Catalunya del 22 al 26 d’octubre a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, on hi haurà presència de
diferents mitjans de comunicació, grups d’interès i l’administració pública.
D’una banda, podran exposar la seva experiència en relació a la Responsabilitat Social com a cas d´èxit,
a més, tindran un espai gratuït a la fira* el dia de la inauguració de la Setmana a Catalunya.
D’altra banda, els projectes gaudiran d’una destacada presència en tots els suports de comunicació
com banners, web, newsletters, notes de premsa, roll-ups i vídeos utilitzats durant la Setmana de la
Responsabilitat Social.
Les organitzacions guanyadores podran convidar als seus públic d’interès, clients, proveïdors,.. perquè
coneguin en detall quines son les pràctiques que duen a terme en RSC i quins beneficis en deriven
d’elles. També podran assistir al networking i establir noves aliances clau amb altres organitzacions.
Aquelles organitzacions interessades en participar en la convocatòria han d’emplenar el formulari a la
web de la Setmana, www.setmanarsc.org explicant el projecte i la seva vinculació amb la Responsabilitat Social i amb l’Agenda 2030 i els ODS.
El concurs “La teva Bona Pràctica alineada amb els ODS” és una excel·lent oportunitat per millorar el
posicionament de les organitzacions participants i demostrar el compromís d’aquestes amb la societat
i amb el desenvolupament sostenible.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
• Data límit de presentació de projectes per a l’avaluació del jurat és el pròxim 10/09/2019.
• Resolució dels guanyadors 30/09/2019.
• Es valorarà la innovació del projecte, l’avaluació es realitzarà per ordre d’arribada en la inscripció
considerant l’afluència de participació.
• Important afegir resultats de la pràctica o informació sobre el seu impacte.
• Important especificar el/els ODS treballats.
• Es valorarà el compliment dels criteris d’innovació i originalitat i la inclusió dels beneficis que reporta
la bona pràctica.
• Indicar la categoria a la que es presenten.
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• Format: pdf màxim 4 pàgines.
La participació en el Concurs requerirà l’acceptació expressa de les Bases publicades a la web de la
Setmana de la RSC.
Amb l’acceptació d’aquestes Bases els participants comprenen els termes i les condicions de les mateixes.
Les presents Bases es troben disponibles a la Web de la Setmana de la RSC i estaran a disposició de
qualsevol persona que desitgi consultar-les.
La participació en el Concurs es gratuïta, voluntària.

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
Convidem a totes les organitzacions a presentar el seu projecte relacionat amb els ODS. Tothom és
benvingut.
• Grans empreses
• Pimes
• Administració
• Entitats
• Mitjans de comunicació

Organitzadores
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Contacte: rambla Catalunya, 71 principal 08007 Barcelona · Telf: +34 93 412 70 79 · E-mail: semanarsc@ingenieriasocial.es

