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La II jornada Implementar la RSE: Del diàleg a la co-creació amb els grups
d’interès social està impulsada per l’empresa d’economia social Apunts i
la Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU, amb la
finalitat de crear un espai de coneixement i intercanvi entre l’àmbit social i
empresarial.

9.30h Acreditacions i entrega de documentació
10.00h Inauguració de la jornada:
Jordi Via, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i
Consum
Carmen Parra, directora Càtedra Economia Solidària UAO

Enguany aquesta trobada està focalitzada en la necessitat de saber
identificar quins són els grups d’interès social amb els quals s’ha de
vincular l’empresa i crear metodologies i eines de diàleg per provocar la
co-creació i la pressa d’accions conjuntes on es comparteixen fites, sempre
preservant la pròpia identitat i essència de cada una de les parts implicades.

Julio Castillo, director gerent Apunts

10.30h Conferència inaugural:
Cóm desenvolupar un model òptim de diàleg amb els grups d’interès
social, Francisco Hevia, membre de DIRSE i Director RSE Calidad Pascual

11.00h Taula Rodona:
Co-creació sostenible i amb impacte social: proposar i implicar-se

Per abordar-ho creiem que és indispensable fer-ho des de l’estratègia de

• Ikea. Ikea Social Initiative, Gabriel Ladaria, director adjunt Ikea Sabadell

Responsabilitat Social Empresarial i poder així identificar les diferents

• Gimnasos Claror. Projecte Can Roger, Ester Benach, cap de RSE

expectatives, necessitats i oportunitats que es generen del treball conjunt,

• M4Social, Daniel Lorente, coordinador d’innovació i projectes

i que pot portar a augmentar el número de desafiaments socials que es

11.45h Pausa cafè

poden resoldre a través de la creació d’aliances i la cooperació.

12.15h Presentació cas d’èxit:

Des de l’empresa d’economia social Apunts i la Càtedra d’Economia Solidària
de la Universitat Abat Oliba CEU volem contribuir a la creació d’una
economia que tingui com a objectiu augmentar l’impacte social a partir del
binomi empresa i Tercer Sector Social. El focus de l’acció ha d’estar centrat
en la generació de cohesió social i desenvolupament econòmic sostenible
inclusiu, per millorar el benestar de les persones que són representades a
través dels grups d’interès amb els quals ens relacionem. Per això l’existència
d’aquesta jornada té la missió de donar veu a projectes que ja desenvolupen
aquesta estratègia i que poden ser font d’inspiració i coneixement.

Cuidar al meu grup d’interès més proper: Benestar emocional a
l’entorn laboral a través del coaching, Sonia Yanguas i Silvia Vilchez,
projecte Bitàcola de Fundació Joia.

12.45h Taula rodona:
Plataformes per desenvolupar l’estratègia de RSE a la meva
organització
• Xarxa Nust, Carme Carrera, tècnica del Programa de Temps i Economia
de les Cures
• Acords Voluntaris, Iñaki Gili, responsable de l’Àrea de Mitigació de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
• Respon.cat, Josep Maria Canyelles, coordinador

13.30h	
Cloenda
Carmen Parra

Julio Castillo

Directora de la Càtedra

Director-Gerent

d’Economia Solidària

d’Apunts

UAO

i entrega de reconeixements a càrrec de
l’Honorable Jordi Baiget, conseller d’Empresa i
Coneixement, en les categories:
• Promoció de la diversitat
• Empresa amb innovació social
• Empresa amb valors socials

* El jurat dels reconeixements està format pel Club d’Emprenedors/es de la
Universitat Abat Oliba CEU, format per alumnes de diferents graus, on es
promou l’economia social i la responsabilitat social empresarial.

