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INTRODUCCIÓ

La implantació de pràctiques socialment
responsables ha de permetre a les empreses
sortir reforçades de l’actual context socio-
econòmic, evolucionant des del model actual
a un de més adequat a la societat del
coneixement que incorpori una gestió en la
qual prevalgui la sostenibilitat a llarg termini.

Són aquestes empreses les que quedaran
millor posicionades al mercat amb un clar
avantatge competitiu. L’aposta per la trans-
parència amb els grups d’interès facilita el
control de processos interns i genera a la
societat major confiança en els agents
econòmics.

Els programes d’RSE integrats tant a la gestió
operativa com a l’estratègica es configuren
com un element clau per al desenvolupament
d’aquelles empreses que cerquen incrementar
l’eficiència del seu capital humà, la millora de
la productivitat, l’impuls de la imatge de l’orga-
nització, i que aposten de manera decidida
per la innovació.

PROGRAMA

09.30 h Recepció

09.45 h Benvinguda institucional

Sra. Mireia Franch
Directora general d’Economia Cooperativa
i Creació d’Empreses, Generalitat de 
Catalunya

Sr. Narcís Bosch i Andreu
Director gerent del Consell General de 
Cambres de Catalunya

10.00 h Presentació de les valoracions
del programa RSE.pime

Anna Fuster
Coordinadora del programa, Lavola

10.20 h Ponència/Taula Rodona

Sr. Juan Alfaro
Secretari general Club Excelencia en 
Sostenibilidad

Sr. Josep Mº Lozano
Professor d’ESADE i director de l’Institut
Persona, Empresa i Societat (IPES)

Sr. Carles Campuzano
Diputat de CiU i membre de la subcomissió
parlamentària de Responsabilitat Social 
Corporativa

Sr. Marcos Urarte
President del Grup Pharos. Moderador

11.45 h Torn de preguntes

12.00 h Cloenda

Sr.  Marià Galí
President de la Cambra de Comerç de 
Terrassa

Hble. Sra. Mar Serna
Consellera de Treball de la Generalitat de
Catalunya


