
MANIFEST DEL PROPÒSIT

El nostre propòsit és inspirar accions cada dia per a fer del món un lloc millor

Nosaltres creiem que…

• Tothom pot crear un impacte positiu.

• El propòsit dona sentit a les persones i a les organitzacions.

• Les persones i organitzacions orientades a propòsit que actuen poden transformar el món

a millor.

• Tots els projectes haurien de ser sostenibles a nivell econòmic, social i ambiental.

• La rendibilitat econòmica és compatible amb l'impacte positiu en el món.

• La tecnologia potencia el propòsit per a escalar l'impacte positiu.

Nosaltres valorem…

• El propòsit sobre el problema i la solució.

• L'impacte positiu durador sobre el curt termini.

• Col·laboració sobre competència.

• El benestar col·lectiu i individual sobre el propi interès.

• Les accions sobre les intencions.

Nosaltres seguim els següents principis per a aconseguir el que valorem:

• Promovem una mentalitat orientada al propòsit per a crear un impacte positiu en el món.

• Imaginem un món millor i resolem els reptes necessaris per a fer-lo realitat.

• Mesurem, incentivem i verifiquem l'impacte positiu durador sobre les persones i el

planeta.

• Augmentem la rendibilitat maximitzant l'impacte positiu durador.

• Es pot fer créixer la riquesa de l'ecosistema a través de la reciprocitat.

• Adoptem i promovem una mentalitat d'abundància.

• Fem més accessibles les oportunitats actuals i futures a través de la tecnologia.

• Prenem decisions orientades a propòsit sent conscients de la nostra responsabilitat cap a la

preservació del planeta.

• Executem accions concretes per a millorar el nostre entorn.

• Promovem i incentivem que altres també actuïn per a millorar el món.

Finalment, descrivim amb més detalli cadascun dels valors i els principis associats…



El propòsit sobre el problema i sobre la solució.

Per a aconseguir objectius orientats a un propòsit, molts dels problemes han de resoldre's

mitjançant l'aplicació d'una o diverses solucions. Si pots imaginar-ho, pots fer-ho.

Promovem una mentalitat orientada al propòsit per a crear un impacte positiu en el món.

Mentalitat orientada a propòsit significa prendre consciència i alinear les nostres accions

amb el motiu que ens inspira a actuar. Això ens convida a identificar problemes i a formular

possibles solucions que generin un impacte positiu.

Imaginem un món millor i resolem els reptes necessaris per a fer-lo realitat.

Enfocar-nos en el que volem aconseguir ens permet identificar i comprendre els reptes que

cal resoldre en el camí. Busquem diferents solucions als nostres reptes i ens adaptem al

canvi per a progressar.

Impacte positiu durador sobre el curt termini.

L'enfocament a curt termini s'ha convertit en un fet endèmic en els negocis, la política i la gestió.

Nosaltres valorem garantir un impacte positiu tant immediat com durador.

Mesurem, incentivem i verifiquem l'impacte positiu durador sobre les persones i el

planeta.

La intenció de l'impacte positiu ha d'anar acompanyada d'indicadors que registrin i

certifiquin l'impacte sobre les persones i el planeta. Necessitem noves maneres d'incentivar

i impulsar un canvi de comportament que aposti per un impacte positiu durador.

Augmentem la rendibilitat maximitzant l'impacte positiu durador.

El camí cap a iniciatives i organitzacions rendibles i sostenibles passa per centrar-se en

aconseguir un impacte positiu i durador en les persones i el planeta.

Col·laboració sobre competència.

La competència indueix a la innovació; la col·laboració genera impacte.

Fomentem sinergies i col·laboracions impulsades per un propòsit.

Es pot fer créixer la riquesa de l'ecosistema a través de la reciprocitat.

Els diferents actors en aquest entorn generaran accions amb un major impacte positiu per a

aconseguir sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Adoptem i promovem una mentalitat d'abundància.

Una mentalitat enfocada a detectar oportunitats infinites, o mentalitat d'abundància,

alliberarà les persones i  les organitzacions per a col·laborar.



Valorem el benestar col·lectiu i individual sobre el propi interès.

Reconeixem que totes les formes de vida són dependents entre si. Creiem que contribuint al

benestar més enllà de nosaltres mateixos creem equilibri.

Fem més accessibles les oportunitats actuals i futures a través de la tecnologia.

Usem la tecnologia per a connectar persones i organitzacions i així maximitzar l'impacte

positiu, alliberant el potencial de tots els éssers humans.

Prenem decisions orientades a propòsit sent conscients de la nostra responsabilitat cap a

la preservació del planeta.

Ens fem responsables de les decisions que prenem avui i de les seves conseqüències en el

llarg termini. Al cap i a la fi, és a les nostres mans.

Les accions sobre les intencions.

Anar més enllà d'una mera declaració d'intencions. Prendre la decisió de fer alguna cosa i

mobilitzar-nos per a generar un canvi positiu.

Executem accions concretes per a millorar el nostre entorn.

Qualsevol acció positiva és vàlida i sempre és un bon moment per a desenvolupar-la.

És moment de passar a l'acció. Activem el canvi des de l'exemple.

Promovem i incentivem que altres també actuïn per a millorar el món.

Totes les persones, amb les nostres accions, podem ser motor de canvi per als altres.

.


