Dijous, 8 de novembre de 2007
Auditori Narcís de Carreras de “la Caixa”
C/ Santa Clara, 9-11 Girona

Cambra de Comerç
de Girona

En el marc de la creixent sensibilitat sobre les implicacions socials de l'activitat empresarial,
Intermón Oxfam, reuneix experts de diferents àmbits en una jornada que pretén acostar la
responsabilitat social de l'empresa (RSE) o responsabilitat social corporativa (RSC) al teixit
empresarial gironí.
Malgrat que no hi ha un criteri consensuat respecte al concepte de la RSE, per a Intermón
Oxfam és el conjunt d'obligacions legals i ètiques de l'empresa, que sorgeixen del
desenvolupament de la seva activitat, de la qual es deriven impactes en l'àmbit social, laboral,
mediambiental i de drets humans. Les empreses, com a motor de l'economia, han d'incorporar
a la seva estratègia de negoci les expectatives de tots els grups d'interès per tal de contribuir
al desenvolupament sostenible.
Aquesta jornada pretén donar una visió global de la RSE oferint
Preguem
als empresaris respostes a les següents preguntes: per què
incorporar estratègies de RSE?, en quins àmbits es poden
confirmeu assistència:
aplicar?, com dur-les a terme?
formacio@cambragirona.org
Tel. 972 41 85 00

PROGRAMA DE LA JORNADA
Dijous, 8 de novembre de 2007
Auditori Narcís de Carreras de “la Caixa”
C/ Santa Clara, 9-11 Girona

11.30 h Taula rodona: RSE i creació de valor a les pimes
Sr. Josep Ma. Lozano, professor d'ESADE i autor del llibre “RSE y
Pymes: una apuesta por la excelencia empresarial”
Sr. Carles Campuzano, diputat al Congrés i membre de la
Subcomissió de RSE del Congrés de Diputats
Sr. Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global
Moderador: Sr. Jordi Xargayó, director del Diari de Girona

09.30 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació

12.30 h Les entitats del tercer sector com a promotores de la RSE
Sra. Núria Martínez, gerent de la Fundació Privada Drissa

09.50 h Inauguració de la jornada
Sr. Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam a Catalunya i Andorra
Sr. Domènec Espadalé, president de la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Girona

12.45 h Incentius fiscals en l'aplicació d'estratègies de RSE
Sr. Joan Ribas, assessor fiscal

10.00 h Aproximacions a la responsabilitat social de l'empresa
Sra. Marta Arias, directora del Departament de Campanyes i Estudis
d'Intermón Oxfam
10.30 h Ètica i empresa: el compromís de l'empresa amb la societat
Sr. Josep Ma. Terricabras, catedràtic de filosofia i director de la
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat
de Girona
11.00 h Pausa-cafè
Esmorzar de comerç just elaborat pel restaurant “El Celler de Can Roca”

Organitza:

Patrocinen:

Col·laboren:

13.00 h De la teoria a la pràctica: exemples empresarials socialment
responsables
Sra. Daniela Toro, de l'àrea de RSC de DKV Seguros
Sr. Joan Rafart, gerent de Solter Soldadures SL
Sra. Neus Casals, gerent de Fleca Can Casals
Sr. Pepe Barguñó, gerent de Intrépida Mu, SL
Moderador: Sr. Eduard Batlle, periodista del Punt
13.50 h Cloenda
Sr. David Mascort, director dels Serveis Territorials d'Innovació,
Universitats i Empreses a Girona
Sra. Mariona Gonzalez, responsable de Donants, Fundacions i
Empreses d'Intermón Oxfam

