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JORNADA Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
La RSC, una eina estratègica de millora al servei dels objectius
estratègics i reputacionals
Dijous, 19 de gener de 2017, de 09.30 a 13.30 h
Lloc: Sala d’actes de La Unió València, 333, 08009 Barcelona

El Pla Estratègic 2016-2020 revisa i estableix les bases de l’actuació de La
Unió basada en l’autonomia de gestió de les entitats, la
professionalització de les organitzacions, la col·laboració publicoprivada,
la bona governança, la transparència i el retiment de comptes. Tot això,
dins d’una estratègia de potenciació de la reputació mitjançant un esforç
més gran en RSC, tant per impulsar-la a nivell corporatiu com per
difondre-la i afavorir la seva implantació entre els associats.
L’objectiu de la Jornada és mostrar el treball que durant el 2016 s’ha fet
en aquest àmbit, tant a nivell corporatiu com a nivell associatiu sobre
tres eixos: codificació ètica, implicació dels professionals i transparència.
A nivell intern, s’ha elaborat una Fitxa de Bones Pràctiques i s’ha
començat a treballar amb el mapa de stakeholders de l’entitat. A partir
d’un grup de treball amb entitats associades, s’ha desenvolupat
un model de progrés de RSC per tal que les organitzacions puguin definir
en quin grau han desenvolupat aquest àmbit i fins a on i com es
proposen progressar.
Durant la Jornada, també podrem aprendre dels tres casos pràctics
d’entitats associades que han treballat amb èxit sobre els tres eixos
proposats.
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09.30 - 10.00

Recepció d’assistents

10.00 - 10.15

Inauguració i presentació a càrrec d’Helena Ris, directora general de La Unió

10.15 - 10.45

Conferència a càrrec de Josep Lloreda president de KH7 Lloreda sobre RSC i innovació

10.45 - 11.15

Presentació del cas d’Aigües de Barcelona basat en economia circular a càrrec de
Manuel Giraldo, director de desenvolupament

11.15 - 11.30

Pausa cafè

11.30 -12.00

Presentació de la Fitxa de Bones Pràctiques i del Model de Progrés per a les entitats
associades, a càrrec de Josep M. Canyelles, expert en RSC i soci de vector5

12.00 - 13.30

Experiències reals d’entitats associades
Modera: Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió
-Codificació ètica, Roser Fernández, gerent de la Fundació Institut Guttmann

-Implicació dels professionals, Anna Jover, adjunta a la Direcció General i directora
de Responsabilitat i Gestió Social de l’Hospital Plató
-Transparència, Manel Jovells, director general d’Althaia, Xarxa Assistencial
Universitària de Manresa
-Responsabilitat sostenible, Jaume Duran, director general de la Fundació Sanitària de
Mollet
13.30

Cloenda, a càrrec de Josep M. Bosch

Com arribar-hi

Per realitzar la inscripció on-line:

Feu clic aquí

Podeu seguir la sessió a @uchcat #JornadaRSC

