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Les 5 dimensions dels ODS



L’RSE en un cop d’ull
Elements metodològics
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Diferents graus de responsabilitat

Responsabilitats Secundàries

Responsabilitats Terciàries

Millorar determintats aspectes del seu entorn social més enllà 
de la seva activitat específica

Responsabilitats Primàries

Bàsiques. Corresponen a la dimensió interna i són inherents a 
la seva activitat

Responsabilitats Secundàries

Millorar els efectes resultants de l’activitat de l’empresa amb 
els grups socials amb qui interactua



 Crec que les empreses amb propòsit poden 
contribuir de manera determinant a fer un món 
millor.

 Entenc l’RSE com una dimensió estratègica del 
model d’empresa, que ha d’estar alineada amb la 
cultura organitzacional i l’estratègia corporativa.

 Defenso la singularitat del model en cada 
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 Defenso la singularitat del model en cada 
organització i l’especificitat de l’RSE, l’RSA (de les 
Administracions), l’RSO (de les Organitzacions 
socials) i l’RSU (de les Universitats)...

 Aposto per les estratègies col·laboratives i 
desenvolupo el concepte de Territori Socialment
Responsable com una aposta per posar en valor 
l’RS de totes les parts i la creació de valor des de les 
aliances i les sinèrgies.

 Brindo part de la meva energia al foment i a la 
comunicació per ajudar a fer comprendre el sentit 
profund d’aquest enfocament de gestió i 
l’oportunitat de treballar en una agenda comuna
d’interès empresarial i social.
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