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V Jornada Implementar la RSE:
La transparència com a punt de partida de la RSE

La V Jornada Implementar la RSE: La transparència com a punt de partida de la RSE, 

està impulsada per l’empresa d’economia social Apunts i la Càtedra d’Economia Social 

del TecnoCampus-UPF, amb la finalitat de crear un espai de coneixement i d’intercanvi 

en matèria de Responsabilitat Social.

Enguany celebrem la jornada en un nou emplaçament, com és el TecnoCampus de 

Mataró, amb l’objectiu de promoure la RSE i l’Economia Social en una localització amb 

gran quantitat d’organitzacions innovadores i socialment compromeses. És per això 

que creiem necessari tractar el tema de la transparència, ja que la considerem el punt 

de partida de la RSE; per definició, sense ella la RSE no és possible.

Entenem la transparència com un indicador de coherència i, per tant, com un signe de 

bona salut corporativa de l'organització. Exercir la transparència vol dir que les 

empreses poden mostrar tot el que són i el que fan de manera clara i sense segones 

intencions, fet que ajuda a fomentar l'autocrítica i l'autoexigència. I no només de cara 

a l’exterior, sinó que la transparència també s’ha d’exercir a nivell intern i fer de les 

organitzacions llocs on voler treballar, sentir orgull de pertinença i, sobretot, un espai 

on crear intel·ligència col·lectiva, ja que ajuda a incluir i comptar de forma activa amb 

totes les variables de diversitat.

Des de l’empresa d’economia social Apunts i la Càtedra d’Economia Social del 

TecnoCampus-UPF volem reconèixer a les organitzacions que veuen essencial ser 

transparents en totes les seves accions i que es comprometen social i econòmicament 

perquè això sigui el seu dia a dia.

Acreditacions i entrega de documentació

Inauguració de la jornada

- Julio Castillo, Director gerent d’Apunts 

- Eloi Serrano, Director de la Càtedra d'Economia Social Tecnocampus - UPF

- Sergi Morales, Regidor delegat d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de  

  Mataró.

Conferència inaugural. Banca ètica i transparència. A càrrec d'Iñaki 

Irisarri, Responsable de projectes de desenvolupament sostenible de Caixa 

d'Enginyers i Coordinador de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Taula rodona: Desenvolupem la transparència des de diferents models 

d’organització. Moderat per Dolors Celma, Directora adjunta de l'Escola de 

Ciències Socials i de l'Empresa del Tecnocampus.

- Empresa d'economia social: José María Parra, Subdirector General de Tusgsal

- Empresa privada: Cristina Salguero, Product Manager d'Organic Cotton Colours

- Empresa público- privada: Antoni Orozco, Director Territorial de Catalunya   

   d'Unió de Mútues

Pausa cafè 

Taller sobre la importància de la transparència i la seva aplicació en les 

organitzacions. A càrrec de Joan Martínez, soci-director de Facto Cooperativa.

Cloenda i entrega de reconeixements. 

- Promoció de la diversitat

- Empresa amb innovació social

- Empresa amb valors social

*El jurat dels reconeixements està format per l'alumnat de l'assignatura 
d'Economia Social del Grau d'ADE del Tecnocampus, on es promou l'economia 
social i la responsabilitat social empresarial.
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