Introducció a la
Responsabilitat Social
Empresarial
Jornada tècnica
FIGUERES, dimarts 27 de novembre de 2018

Presentació
La Responsabilitat Social Empresarial
(RSE), en un context com l’actual
marcat per unes condicions dels
mercats cada cop més globalitzats, es
presenta com una via per assegurar la
supervivència i competitivitat de les
organitzacions.
Les organitzacions, a través d’una
millor gestió, poden augmentar la seva
competitivitat i maximitzar els seus
impactes positius en els àmbits
econòmic, social i ambiental. Es tracta
d’una aposta per la transparència, els
valors socials i la sostenibilitat.
Aquesta jornada, adreçada a persones
emprenedores i empreses del territori,
té com a objectiu avançar en el
coneixement dels conceptes clau per a
la integració de la RSE en la gestió de
les organitzacions.

Organització

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.10 h Introducció a la RSE:
1.

De què tracta la RSE? Responsabilitat cap a qui i sobre què? Quins
beneficis aporta a les PIMEs la RSE?

2.

Com podem gestionar la RSE a les nostres empreses? Què fem? Què
podríem fer? Com ho fem? De la diagnosi al pla d’acció

3.

Exemples de bones pràctiques de RSE a l’Alt Empordà

Les sessions seran teòrico-pràctiques. Es demanarà als assistents que
participin activament amb les seves propostes, dubtes i reflexions.
A càrrec de la Sra. M. Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de RSU-UdG, i
la Sra. Helena Benito, responsable d’Empresa de la Càtedra de RSU-UdG.
13.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer
Ronda Sud, 3
17600 - FIGUERES
https://goo.gl/maps/V6rrJ33iRMR2

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través d’ADRINOC:
(Tel.: 972 50 30 88 (ext.191) - A/e: svidal@adrinoc.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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