
Com integrar la responsabilitat social en empreses i organitzacions 
mitjançant la norma SGE 21 de Forética

VII Cicle Formatiu de Responsabilitat Social

7 d’octubre de 2021

Metodologia: la sessió es divideix en una part teòrica, que 
inclou l’exposició d’una experiència empresarial, i una part 
pràctica. S’impartirà en línia. Els idiomes vehiculars seran el 
català i el castellà. Les persones que siguin admeses rebran 
un enllaç per connectar-s’hi.

Persones destinatàries: personal responsable i tècnic 
d’empreses i entitats que estigui interessat a aprofundir i 
millorar el coneixement d’eines i mecanismes per impulsar 
la responsabilitat social i la sostenibilitat a les seves 
organitzacions.  

Places disponibles: 30

Inscripció: és gratuïta i es pot formalitzar al web del Consell 
de Relacions Laborals. L’admissió al taller es confirmarà per 
correu electrònic. 

Certificat: l’alumnat que assisteixi a tota la sessió rebrà un 
certificat de participació.

Presentació: la norma SGE 21 desenvolupa els requisits que permeten establir, 
implantar i avaluar en les organitzacions el Sistema de Gestió Ètica i Socialment 
Responsable, proposat per Forética, organització referent en sostenibilitat i 
responsabilitat social a Espanya.

La norma SGE 21 es planteja com una eina pràctica i útil per abordar les 
relacions de l’organització amb els seus diferents grups d’interès –des dels 
clients als proveïdors passant pels inversors o les administracions públiques– i 
l’enfocament de gestió responsable, necessaris en un context d’avanç clau de la 
sostenibilitat a escala global, europeu i nacional.

Docent: Sra. Julia Moreno, responsable de la norma SGE 21 a Forética.

Objectius i continguts de la sessió:
• Tendències en sostenibilitat i motivacions per integrar la sostenibilitat
• La norma SGE 21 com a eina clau per a la gestió responsable
• Passos pràctics per a la implantació del sistema
• Cas pràctic

A la sessió es comptarà amb la presència de Mónica Rubio, coordinadora de
Desenvolupament Sostenible de l'empresa Aigües de Barcelona que explicarà la
seva experiència en la matèria.

HORA: 10h00 a 13h30 I En línea

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
https://es.linkedin.com/in/juliamoreno
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