La sostenibilitat
en les empreses
del món rural
Seminari tècnic
Les Preses, dijous 25 de novembre de 2021

Presentació
Incorporar la sostenibilitat a la gestió empresarial

Programa
9.30 h

Sr. Jordi Terrades Burniol, gerent d’ADRINOC.

i a les relacions amb els consumidors, la cadena
de valor i la resta de grups de relació és un factor

Presentació de la jornada

9.45 h

fonamental per incentivar la innovació, la diferenciació i la creació de valor compartit per a

La sostenibilitat en les empreses del món rural
 Introducció a la RSC
 Com impacta la RSC en la gestió empresarial

l'empresa i la societat civil. Però també cal saber
comunicar la sostenibilitat, perquè la sostenibilitat
és sinònim de transparència i saber fer, i ens
serveix per posicionar-nos en el mercat.

10.45 h

Pausa

11.15 h

La sostenibilitat en acció
 Com integrem la RSC al nostre negoci
 La comunicació
 Anàlisis de la situació inicial (d’on partim)
 Què podem millorar? Accions especifiques
 On volem anar?
 Com ho apliquem – posada en marxa

12.15 h

Torn obert de preguntes

12.30 h

Cloenda de la jornada

Durant la sessió, tindrem una visió molt pràctica
de la Responsabilitat Socail Corporativa (RSC).
Aplicarem l’RSC a cada negoci i facilitarem eines
útils amb l’objectiu d’aconseguir una visió global
d’RSC.
Aquesta jornada s’adreça a persones
emprenedores i empreses de les zones rurals i té
com a objectiu avançar en el coneixement dels
conceptes clau per a la integració de l’RSC en la
gestió de les organitzacions.

Lloc de ralització
Centre d’empreses de les Preses
Carrer del Centre d’Empreses, 1
17178 Les Preses

Inscripcions

Les ponències aniran a càrrec de la Sra. Lídia Pujol,
business coach.

Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la
COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització
A través de RuralCat: inscripcions

Col·laboració

Per a més informació:
ADRINOC
Tel.: 972 27 16 00
A/e: info@adrinoc.cat
………………………….
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