
 
 

 

 
  
  

 

  
 

QQuuèè  ééss  llaa  RReessppoonnssaabbiilliittaatt  SSoocciiaall  ddee  
lleess  eemmpprreesseess??  
La Responsabilitat Social és la integració 
voluntària per part de les empreses de les 
preocupacions socials i mediambientals en les 
seves operacions i relacions quotidianes. No 
és un afegit a la gestió sinó que forma part de 
la seva estratègia com a organització. 
 
DDaattaa  
Dijous 21 d’octubre de 2010. 
 
HHoorraarrii  
De 18.00 a 20.00 h. 
 
LLlloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó  
Consell Comarcal del Montsià (Delegació de 
la Cambra) 
Plaça Lluís Companys, s/n 
43500-Amposta 
 
IInnssccrriippcciioonnss  
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tortosa 
Telf.  977441537 / Fax. 977444370 
Email: tortosa@cambratortosa.com 
 
DDrreettss  dd’’iinnssccrriippcciióó  
Assistència gratuïta, prèvia confirmació a la 
Cambra. 
  
PPrrooggrraammaa  
Introducció a càrrec del Sr. Francesc 
Minguell, gerent de la Cambra. 
Ponència a càrrec del Sr. Josep Maria 
Canyelles, Expert en Responsabilitat Social, 
promotor de www.responsabilitatglobal.com i 
assessor de la Cambra de Comerç en RSE. 

CCoonncceepptteess  aa  iinnttrroodduuiirr  aa  llaa  sseessssiióó::  
 
Beneficis per a l’empresa: 
 

 Ajuda a ordenar la gestió integral  
 Fomenta la innovació i la creació de 

millors solucions. 
 Millora la capacitat de diàleg i relació amb 

el nostre entorn. 
 Millora de la reputació de la nostra 

organització i augmentar la seva 
continuïtat en els mercats. 

 Millora del capital humà i atraure i retenir 
els talents. 

 Millorar la gestió ambiental i minimitzar el 
risc de multes i sancions. 

 Fomentar la intercooperació com a via 
desenvolupament sostenible. 

 Contribueix a la valorització i a la cohesió 
social del territori. 

 
Beneficis per al territori: 
 

 Millorar de la gestió empresarial i la 
competitivitat de les empreses dels 
territoris rurals. 

 Fomentar la seva economia autòctona, 
amb la promoció dels productes locals. 

 Contribuir a valoritzar i preservar el seu 
entorn natural. 

 Millorar la cohesió social i la qualitat de 
vida de les persones que hi habiten 

 Valorar la identitat social i cultural del 
territori. 

 
AAmmbb  eell  ssuuppoorrtt  ddee  
  

Cloenda a càrrec del Sr. Josep Monfort, 
gerent del Consorci per al Desenvolupament 
del Baix Ebre i Montsià. 
 
 
 BBUUTTLLLLEETTAA  DD’’IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  

  
Nom i cognoms: 
 
Raó social: 
 
Adreça: 
 
Telèfon:                                                                Fax: 
 
Cp i població: 
 
Email:                                                                   Web:  
 
Activitat desenvolupada: 

 


