Contribució a la comunitat, com ens hi relacionem?
II Jornada Responsabilitat Social Corporativa
Els escenaris de contractació pública, els criteris d’acreditació de serveis, la
transparència en termes d’informació no financera de les organitzacions,
incrementaran els propers anys l’exigència d’una gestió intel·ligent de la
Responsabilitat Social Corporativa. Aquest és un dels eixos estratègics de La
Unió recollits al Pla Estratègic 2016-2020
A través de l’exercici de prospectiva del Projecte +Futur, que ajuda a situarse anticipadament en l’escenari dels propers anys, La Unió ha determinat
com a una de les àrees a l’acció prioritària la “Comunicació, Responsabilitat
Social i Bon Govern”. En aquest sentit, les entitats del sector sanitari i social
són organitzacions arrelades en el territori, properes a les poblacions per
les quals treballem i cal que comptin amb la seva confiança.
Una ciutadania més exigent, confiada i legitimadora dels serveis que
prestem és una de les pedres de toc del nostre sector en els propers anys i
cal veure com ens hi relacionem. En aquest terreny som un sector
especialment dinàmic i innovador, i en aquesta jornada pretenem aproparnos a com les organitzacions fem contribució de la comunitat, com ens hi
apropem i ens relacionem.

Dimarts
21/05/2019
De 10.00 a 13.00 h.

Palau Macaya
Sala Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Com arribar-hi

Inscriu-te
#JornadaRSC

Programa:
10.00 – 10.15

Inauguració
President Consell d’ètica i bones pràctiques de La Unió

10.15 – 10.45

Conferència: “Responsabilitat empresarial i salut”
Josep Santacreu, president de Respon.cat i conseller delegat de DKV Assegurances

10:45 – 11.00

La Unió i l’Observatori d’empreses compromeses
Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat

11.00 – 11.15

Pausa cafè

11.15 – 11.30

Presentació del Manual per iniciar-se en la responsabilitat social corporativa
Josep Maria Bosch, assessor jurídic de La Unió

11.30 – 12.45

Experiències de contribució comunitària en el desenvolupament de la RSC
Modera: Lluís Guilera, director de comunicació, Orde Sant Joan de Déu
− Rosario Jiménez, responsable de Comunicació i Projectes d’Atenció Comunitària,
ACEBA - EBA Vallcarca
− Ana Rodríguez, directora d'Estratègia i Responsabilitat Social Corporativa de
l'Institut Català d'Oncologia.
− Javier Jiménez, director, Fundació DOMUS VI
− Augusto Poveda, director de sanitat, Sodexo
− Maria Josep Delor, directora xarxa social salut mental, Fundació Pere Mata
Torn obert debat i preguntes

12.45 – 13.00

Cloenda
Roser Fernández, directora general de La Unió
Amb la col·laboració de:

