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16.00 La RSE en el context de crisi
econòmica

Modera:Dolors Llobet i Maria, Secretària de
Comunicació i imatge i Portaveu de
CCOO de Catalunya

• José Cachinero Triviño, Secretari
d’Acció Sindical i Política Sectorial
CCOO de Catalunya

• Carles Campuzano i Canadés,
Diputat de CiU al Congreso de los
Diputados

• Toni Comín i Oliveres, Professor
d’Esade (Universitat Ramón Llull)

• Laia Ortiz Castellví, Diputada
Parlament de Catalunya ICV-EUiA

Torn obert de paraules

17.30 Cloenda: José Cachinero, CCOO de
Catalunya

Organitza:

secretaria d'acció sindical
i política sectorial

Amb la col·laboració de:

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS
DE CATALUNYA

Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio -com a entitat finançadora-



Benvolguts i benvolgudes,

CCOO aposta per la RSE, com a instrument que ha
de contribuir a la consolidació d'un model econòmic
més sostenible i responsable, amb plena participació
dels interlocutors socials que, alhora, reforci el caràcter
indissoluble i amb vocació de permanència del diàleg
que durant aquests últims anys ha possibilitat les
relacions entre els poders públics i els agents
econòmics i socials.

En l’actual situació de crisi, aquesta aposta per la
RSE ha de representar un valor afegit tant per a les
organitzacions sindicals com per a les empreses,
les administracions públiques i el territori per afavorir
la creació d'ocupació i la identificació de línies
d'actuació associades a les noves necessitats de
les persones, als processos d'investigació i al
desenvolupament i innovació. Tot això ha d'anar
inexorablement acompanyat de  processos  formatius
per a l'adaptació dels treballadors i treballadores a
les noves tecnologies i a la cultura de la sostenibilitat
ambiental.

Les empreses, les administracions públiques i les
organitzacions han d’incorporar mitjançant la RSE
noves  perspectives en la promoció de la sostenibilitat
i el respecte al medi  ambient, amb compromís social
en unes relacions laborals que impulsin una sortida
accelerada de la crisi. Iniciant també el camí d'una
economia més sostenible i inclusiva, amb alts nivells
d'ocupació i alta productivitat que conservi els
recursos naturals i redueixi els impactes ambientals.
Tot això, combinat amb mesures addicionals que
possibilitin una major cohesió social.

En aquest sentit, esperem que les propostes i les
experiències que s'aportin a la jornada de “RSE
PIME I CRISI ECONÒMICA”, ajudin a tenir una  visió
més precisa sobre les actuacions que cal prioritzar
en matèria de RSE.

A la jornada es debatrà al voltant dels següents
continguts:

◗ PIME i Responsabilitat Social a Catalunya
◗ RSE i desenvolupament del marc legal
◗ PIME “Bones pràctiques en RSE”.
◗ La RSE en el context de crisi econòmica

PROGRAMA

9.30 Acreditacions

10.00 Presentació i Obertura

Esther Sánchez i Torres, Secretària
d’Ocupació i Relacions Laborals del
Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya

Joan Carles Gallego i Herrera,
Secretari general CCOO de Catalunya

10.30 PIME i Responsabilitat Social a
Catalunya

Modera:Ester Boixadera Baulenas, Secretària
de Relacions institucionals i Coordinació
de Direcció CCOO de Catalunya

• Jana Callís Vilagut, Responsable
Departament de Relacions Laborals de
PIMEC

• Dionís Oña Martín, Adjunt a la
Secretaria de Política Sindical de la
UGT Catalunya

• Salvador Seliva Ponce, Responsable
Departament RSE de CCOO de
Catalunya

Torn obert de paraules

11.30 Pausa - Cafè

11.45 RSE i desenvolupament del
marc legal

Modera:Raquel Boto Gil, Secretaría
Confederal de Acción Sindical
Confederación Sindical de CCOO

• Xavier López García, Dir. Gral.
d’Economia Social i Coop. i Treball
Autònom. Dept. d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya

• Juan José Barrera Cerezal, Dir. Gral.
de Economía Social, del Trabajo
Autónomo y de la RSE. Ministerio de
Trabajo

• José Mª Rosado Montero, Secretario
Institucional CCOO de Extremadura

• Juan Manuel Tapia Rubio, Secretari
de Negociació Col·lectiva CCOO de
Catalunya

Torn obert de paraules
12.45 PIME “Bones pràctiques

en RSE”
Experiències de bones pràctiques.

Modera:Cristina Faciaben Lacorte, Secretària
de Socioeconomia CCOO de
Catalunya

• Manuel Almirall Vall, Director de la
Fundació Futur

• Fabio Boccali, President del comitè
d’empresa de CCOO Associació
Benestar i Desenvolupament (ABD)

• José Luís Prats i Rué, Delegat de
Salut Laboral i Medi Ambient en la
Secció Sindical de CCOO de
l’empresa Solvay

Torn obert de paraules

14.00 Pausa - Dinar


