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Per a més informació i confirmació d'assistència:
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Tel. 937 023 600
www.santandreudellavaneres.cat

RSE:

EMPRESA RESPONSABLE, UN
VALOR CONTRA LA CRISI
Dimecres 15 de desembre
Club Nàutic El Balís, Edifici Social, 2a planta.
Port Balís - Sant Andreu de Llavaneres
9.00 h - 9.30 h
Obertura de la jornada: el perquè de la RSE
A càrrec dels representants institucionals
09.30 h - 10.00 h
Presentació de la Guia de l’empresa saludable
Carolina Burgos, responsable de Projectes Empresa Saludable
Grup DIR i assessora del Grup de Treball d’Esport i Vida Saludable
de la Cambra de Comerç de Barcelona
10.00 h - 10.30 h
La promoció de la salut a l’àmbit laboral en un entorn de
crisi econòmica: reptes i oportunitats
Jordi-Carles Schlaghecke, coordinador de la Unitat de Medicina
del Treball i de la Unitat de Medicina de l’Esport de Badalona
Serveis Assistencials
10.30 h - 10.45 h
Presentació d’experiència d’empresa saludable: Nestlé,
premi PAAS per la promoció de l'exercici físic i nutrició
saludable dins l'àmbit laboral
Cristina Rovira, responsable del Departament Wellness de Nestlé
10.45 h - 11.15 h DESCANS I ESMORZAR
11.15 h - 11.45 h
Més enllà de la diversitat. Per a la gestió positiva de
conflictes
Myrtha Casanovas, presidenta de l’Institut Europeu per a la Gestió
de la Diversitat (IEGD)
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Obert als reponsables i treballadors d’empreses,
comerços i serveis, així com a qualsevol persona
interessada en el tema.
11.45 h - 12.15 h
Com la RSE pot ajudar a la pime en temps de crisi
Carles Campuzano, diputat en el Congrés de Diputats i impulsor
de la RSE
12.15 h - 12.45 h
Establiments comercials compromesos amb la comunitat
Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global
12.45 h - 13.00 h
Presentació de bones pràctiques en un petit comerç
Miquel Nogueras, propietari dels comerços Sweet Centre
de Mataró
13.00 h - 13.30 h
Caja Navarra, company de viatge en RSE per a la teva
empresa
José Lavado, del Departament de Redes Banca Cívica, Caja
Navarra
13.30 h -14.00 h
Teaming, un exemple de RSE a l’abast de tothom
Jil Van Eyle, impulsor de Teaming i assistent de Frank Rijkaard al
FC Barcelona
14.00 h -14.30 h
Taller pràctic: juguem a trobar la millor solució
Santiago Jañez, gerent de K&S Assessors
Es lliurarà a tots els assistents el dossier informatiu de la jornada
que inclou el llibre Recull de bones pràctiques de RSE, editat
per la Diputació de Barcelona; un USB amb la Guia de l’empresa
saludable; un CD amb L’entrenador d’habilitats directives, i material
complementari d’interès.
Aparcament gratuït: quan arribeu agafeu el tiquet d’entrada
al port. Abans de marxar passeu per les oficines del Club Nàutic i
recolliu el tiquet de sortida.

