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La Responsabilitat Social Empresarial integra la preocupació social i ambiental en les 
operacions de l’empresa, des d’una perspectiva voluntària. És a dir, més enllà del que 
marca la llei, promociona les accions que l’empresa fa en benefici dels seus empleats, 
del medi ambient, dels clients, dels proveïdors i, per tant, de la societat. 

Les empreses que han participat al taller, que ha tingut lloc al Parc Científic de la UdG, 
han reflexionat sobre el concepte de competitivitat i la manera en què la RSE pot 
contribuir a enfortir-la. Una competitivitat entesa com un resultat econòmic, de tipus 
financer, però que és prou ampla com per incloure la innovació, la reducció de costos i 
la millora comercial (el fet de guanyar clients). 

La conclusió principal a la què han arribat els ponents és que la RSE és un element de 
diferenciació que proporciona valor afegit als productes de l’empresa. Dolors Muñoz, 
directora de la Càtedra de l’Empresa Familiar de la UdG, afirma que “si actualment els 
productes i els serveis proporcionen qualitat i, a més, han de tenir uns preus 
competitius, la RSE pot esdevenir un element de diferenciació de l’empresa i un 
element que els clients – siguin empreses o persones – han de poder valorar en les 
seves decisions de compra”. 

  

La Universitat de Girona lidera el desenvolupament d’una eina per millorar la 
RSE de les empreses 

Els empresaris i directius que han participat a la sessió valoren també els 
compromisos que els imposa la implementació de la RSE. Per acomplir-los es perfila la 
possibilitat de dissenyar una eina, del tipus 2.0, que pugui ser-los útil per a la dita 
implementació. 

L’instrument esdevindrà el resultat més aplicat del projecte internacional Responsible 
Med, en què participen membres de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar. Aquest 
centre de la UdG lidera el desenvolupament del programari que ha d’ajudar a les 
Pimes en l’aplicació i en l’optimització de la seva RSE, com també ha de servir per 
aprofitar els més que possibles avantatges competitius. 

A través de la Càtedra, la UdG és l’única universitat espanyola que participa en aquest 
projecte, que acull nou socis de sis països diferents (França, Grècia, Itàlia, Portugal, 
Xipre i Espanya), que disposa d’un pressupost conjunt de més d’un milió d’Euros i que 
se situa en l’àmbit del programa europeu Med, que és una mostra més de la 
contribució de la Universitat al sistema econòmic i social. 

Web del projecte Responsible Med: 

http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/tabid/17195/language/ca-
ES/Default.aspx 
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El 
12 

d’abril la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar ha organitzat una sessió de 
treball sobre Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en què representants 
d’una vintena d’empreses han discutit en profunditat el lligam entre la RSE i la 
competitivitat de l’empresa, i els reptes que els planteja. 
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