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El lideratge de 

les empreses i 

organitzacions:

Viure positivament  

l'experiència de ser veïns i 

veïnes



Compromisos
Valors d’RSE

Ètica

Impacte
Millora 

resultats

Sostenibilitat

Gestió
Pla d’acció, objectius, iniciatives, 

bones pràctiques...

✓ Identificació i priorització Materialitat
✓ Identificació i diàleg Grups d’interès
✓ Rendició de comptes amb Transparència

Vector bon 
govern

Vector 
laboral

Vector 
ambiental

Vector social
Vector 

econòmic

L’RSE en un cop d’ull
Elements metodològics



Responsabilitats
Empreses grans, mitjanes i

petites van incorporant polítiques

de millora de la seva

responsabilitat davant la societat

Responsabilitat
Social

de l’Empresa

Responsabilitat
Social

de l’Administració

Responsabilitat
Social de les

Organitzacions

El Sector Públic, que té la responsabi-

litat de la cohesió social i el desenvo-

lupament, valora el foment de l’RSE com 

una oportunitat, i alhora millora l’RSA  

Les  organitzacions socials exerceixen

pressió alhora que estableixen vies de

col·laboració: La gestió de la pròpia 

RSO esdevé un repte de coherència 

Responsabilitat
Social dels

Individus

Les persones també poden ser els grans

inductors de l’RSE i el desenvolupament

sostenible: com a a treballadors, 

ciutadans, inversors... I com a veïns 



responsables
territorissocialment

Fan de l’RSE un eix de la seva estratègia i vetllen per les conseqüències que
les seves actuacions tenen en el territori on s’ubiquen com també en altres
territoris, on operen, sobretot països del tercer món

Grans Empreses Entenen l’RS com un estil consubstancial i cerquen la
màxima complicitat del territori, posant un especial èmfasi
en el seu capital humà

Pimes

Malgrat que la seva finalitat ja sigui social, es
preocupen per gestionar efectivament la seva RS
especialment vinculada a les estratègies
responsables que en cada àmbit poden
desenvolupar

ONL

Entenen que el seu bon prestigi va estretament
vinculat a la manera com exerceixen la pròpia
responsabilitat social, ja que malgrat que no
generin impactes negatius sí que poden aportar
moltes externalitats positives

Professionals

Lidera els processos de
governança a partir del seu propi
Bon Govern amb transparència,
coherència estratègica i
transversal de totes les seves
polítiques, processos
participatius, i interès general
incloent els interessos de les
parts (socials, territorials,
generacionals...)

Sector Públic Ciutadania

Expressa la seva responsabilitat davant la societat a
partir dels aspectes vinculats al seu consum,
reconeixent el compromís de les empreses
responsables.

Com a veïns i veïnes poden desenvolupar els
Objectius de Desenvolupament Sostenible a les
seves comunitats

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.

Ciutat Positiva





Ambient físic

Ambient psicològic

Empresa Saludable

L’ús del temps

Com es fomenten hàbits de vida saludables

Com es comparteixen els valors



Visquem positivament

l'experiència de ser veïns i 

veïnes! 

▪ Promovem el bon veïnatge, de manera 

que la vida de les persones se’n 

beneficiï extraordinàriament, i també el 

seu entorn: edifici, carrer, barri i ciutat. 

▪ Volem convertir els edificis en espais 

de positivitat i d’oportunitat.

Apoderem VEÏNS POSITIUS i VEÏNES 

POSITIVES perquè siguin activistes en 

la millora del seu entorn i perquè 

gestionin els seus EDIFICIS POSITIUS 

per crear comunitat.





TSR és una cooperativa 
d’iniciativa social sense ànim 

de lucre

TSR té per finalitat fomentar el 

desenvolupament sostenible, i 

específicament territoris 

socialment responsables. 

info@edificispositius.cat www.edificispositius.cat

Gràcies!! Podeu contribuir 
a expandir la positivitat! 

mailto:info@edificispositius.cat

