
Manifest per a la "Corresponsabilitat: cap a una Responsabilitat Social compartida"

"Que comparteix la responsabilitat amb un altre o altres." D'aquesta manera defineix la Reial  
Acadèmia de la llengua espanyola l'adjectiu "Corresponsable"

En  un  món  tan  globalitzat,  interdependent,  desigual  i  complex  com el  present,  és  més 
necessari  que mai que cadascun de nosaltres doni, tant en el  personal i  professional, el  
nostre gra de sorra per a convertir-lo en un lloc més just, respectuós, cohesionat, solidari, 
responsable i sostenible.

Els ciutadans i les organitzacions signants reconeixen qme estem en un canvi d'època en la  
qual el desenvolupament d'una nova cultura de la Responsabilitat Social Compartida, de la 
coresponsabilitat, és clau. Ser corresponsable és compartir i participar en aquest canvi social 
essencial i inexorable.

Per  totes  aquestes  raons,  els  ciutadans i  les organitzacions que voluntàriament,  signem 
aquest Manifest per la Corresponsabilitat, expressem la nostra ferma voluntat de:

1 Compartir i contribuir a la idea de que la construcció d'un món més just, sostenible i solidari 
és possible; posant en valor conceptes com la responsabilitat, la solidaritat, la tolerància, el 
respecte, l’esforç o el benefici compartit.

2  Exercir  la  coresponsabilitat  amb  el  nostre  entorn,  comprometen-nos  amb  el  seu 
desenvolupament, promovent l'equitat social, la no-discriminació per gènere, religió, raça o 
cultura,  el  respecte  pel  medi  ambient  i  defenent  els  drets  humans  i  el  diàleg  i  debat  
permanent, demostrant que actuar és la millor manera de contribuir al progrés de la societat.

3 Reconèixer la necessària coresponsabilitat de tota mena d'organitzacions i colectius, com 
ara  grans  empreses,  pimes,  administracions  públiques,  mitjans  de  comunicació,  ONG, 
organitzacions nacionals i internacionals, escoles i associacions professionals i empresarials, 
sindicats, universitats i escoles de negocis i, per descomptat, tots els ciutadans, consumidors 
i treballadors. Tots som part d'aquest compromís, i  tots podem ser la solució, deixant de 
banda els interessos particulars per buscar el bé comú.

4 Apropar la Responsabilitat Social a la societat, als ciutadans de a peu, a les generacions 
presents i també a les futures, a través de la formació i la sensibilització, perquè tots actuem 
responsablement en els nostres comportaments diaris.

5 Fomentar i difondre la cultura de la Corresponsabilitat i estendre-la en el nostre entorn, 
entre tots tipus d'organitzacions, col·lectius i ciutadans. En aquest món tan mediàtic en el 
qual vivim, tan important és fer les coses bé, així com fer-les saber.

Tots  els  signants  ens  comprometem,  en  definitiva,  a  ser  CORRESPONSABLES  en  la 
construcció d'una societat més justa, solidària, sostenible i cohesionada.


