Jornada de sensibilització
LA COMPETITIVITAT, LA RS I L’OCUPABILITAT EN TEMPS DE CRISI
L’accelerat procés de canvi econòmic, social i mediambiental propiciat per la globalització
econòmica, les exigències de la ciutadania i la major complexitat a l’hora d’abordar l’exclusió
social i el desenvolupament sostenible, constitueixen els fonaments a favor de l’estat del benestar
i la necessitat d’invertir per la competitivitat de les empreses catalanes.
La responsabilitat social s’entén com un concepte pel qual s’estan integrant progressivament
compromisos socials i mediambientals, en les pràctiques empresarials quotidianes i en la
interacció amb la resta de grups de pressió de l’entorn.
Es considera responsabilitat social la incorporació com a valor afegit de criteris ètics i cívics en la
direcció estratègica i gestió empresarial de forma que contribueixi a una millor societat i un medi
ambient més net i sostenible, mantenint la seva competitivitat i assegurant la seva supervivència.
Actualment, la responsabilitat social ha deixat de ser un tema minoritari. No solament s’està
consolidant en les grans empeses sinó, que hi ha un suport governamental per a què hi entrin les
pimes – tot i el desconeixement de com integrar l’acció social en la seva activitat o la percepció
que la responsabilitat i l’acció social no són temes empresarials -, el tercer sector, les
administracions públiques, les associacions i també l’àmbit acadèmic.
No obstant, la responsabilitat social no és únicament un tema empresarial, és també un
generador de valor que ha de comptar amb la implicació de la societat per potenciar l’estat del
benestar.
Amb aquest objectiu l’ACEDE proposa organitzar aquesta jornada de sensibilització, per tal
d’informar i reflexionar sobre la importància que té la responsabilitat social en tots els nivells de la
societat i intercanviar experiències amb representants de petites i mitjanes empreses del territori
ja compromeses en el moviment de la responsabilitat social.
Cap crisi ha de frenar l’impuls de la RSC i des de l’ACEDE volem fer difusió com a eina
estratègica per la competitivitat i el benestar social.
Donarem resposta a “Què fem per ser millors, com construir organitzacions millors i com ho fan
les organitzacions per construir societats millors”.

Barcelona, octubre de 2009.

Programa
Dimarts, 24 de novembre de 2009

Jornada “La competitivitat, la RS, i l’ocupabilitat en temps de crisi”
Intervindran professionals experts per analitzar de forma contextual l’impacte de l’economia, l’ús
de la responsabilitat social en les institucions, les empreses i la societat, avui i en el futur.

9:00h. Acreditacions
9:30h. Presentació de la jornada
A càrrec del Sr. Joan Vilar, President de l’ACEDE, Associació Catalana d’Executius, Directius i
Empresaris

9:45h. Inauguració
A càrrec de la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona,
l’Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

10:00h. Polítiques del Govern envers l’ocupabilitat
Polítiques per a la integració laboral
• Formació Contínua. Sr. Robert Ramos, Cap d’Unitat de Formació de Demanda del
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
• Polítiques actives d’ocupació. Sr. Lluís Grande Ràtia, Subdirector General de
Polítiques Actives d’Ocupació
• Polítiques d’igualtat. Sra. Mònica Geronés, Subdirectora General de Programes
d'Igualtat entre dones i homes en el Treball
• Polítiques d’integració de col·lectius diana. Sra. Pilar Díaz, Treballadora social i
Presidenta de l’Associació Amputats Sant Jordi
Modera: Sr. José Vicente Muñoz, Portaveu Adjunt de la comissió de polítiques integrals
de la discapacitat del Congrés dels Diputats

11:00h. Pausa cafè
11:30h. Competitivitat de l’empresa catalana amb eines de RS
• L’impuls per l’estalvi energètic. Sr. Sergi Marrugat, Project Manager i Assessor
Energètic d’AGGER Gestió
• Sr. Josep Maria Canyelles, Promotor del think tank www.responsabilitatglobal.com
Modera: Sr. Sergi López, Gerent de SENFO, Serveis d’Educació No Formal

12:15h. Programes municipals per incentivar la RSE
•

Sr. Josep Maria Matas, Secretari General de l’ACM, Associació Catalana de Municipis
i Comarques

•

Sr. Adolf Moreno, Secretari General de la FMC, Federació de Municipis de Catalunya

Modera: Sr. José Mª Ballesteros, President de COCEMFE Catalunya, Confederació
Estatal de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica

13:00h. Experiències
• Sr. Xavier Martínez, Director General de TECNOL
• Sr. Carles Grau, Director General de Microsoft a Catalunya, Balears, Comunitat
Valenciana i Andorra
• Sr. Antonio Valverde, Director Gerent del Grup General Formació
Modera: Sra. Imma Estivill, Empresària i assessora en l’àmbit de RRHH i RSE

14:00h. Dinar
15:30h. La RS a les empreses catalanes
•

Sr. Alfons Peretó, Relacions Institucionals d’EBD

•

Sr. Lluis Torra, Director de Màrqueting, Comunicació i Relacions Institucionals de la
Mútua Intercomarcal

•

Sr. Paco Sosa, Director de Relacions Externes de MRW

Modera: Sr. Lluís Sala, Delegat Territorial de l’ACEDE, Associació Catalana d’Executius,
Directius i Empresaris

16:20h. Clausura
A càrrec de la Sra. Mireia Franch, Directora General d’Economia Cooperativa i Creació
d’Empreses

Data: dimarts, 24 de novembre de 2009
Lloc: Hotel Icària Barcelona, Avda. Icària, 195
Informació i inscripcions: 93 452 55 83 o marta@acedecatalunya.org

* programa subjecte a canvis

Patrocinadors:

Col·laboradors:

