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Empresa ReSponsable 
= 

empresa compEtitiva 
 
 

Programa marc de foment de la 
Responsabilitat social a 

Catalunya que visibilitza, 
interrelaciona i complementa 

projectes, programes i activitats 
impulsats a Catalunya. 

 
Té com objectiu situar la 

Responsabilitat Social com 
estratègia de millora de la 

competitivitat de les empreses i 
organitzacions catalanes 

vinculat als atributs i valors de 
país. 

 

 
 
 

   

 
Matrícula online  
www.aposta.coop 

 

 
Per més informació: 
Trucar al tel. 93 318 81 62 (ext. 2) o bé enviar correu 
electrònic a info@aposta.coop  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya 

 
 
 

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya i el Fons Social Europeu 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Responsabilitat 
social amb 
visió 
Programa de formació i 
sensibilització en matèria de 
responsabilitat social de les 
empreses i organitzacions  

 

 

 

octubre – desembre de 2013 
 

 

http://www.aposta.coop/


 

Presentació 

Amb el disseny i execució d’aquest pla de formacio 
i sensibilització en matèria de responsabilitat social 
apostem per oferir uns espais de reflexió i 
desenvolupament  que aportin valor i sostenibilitat 
tant en la pròpia empresa com als seus grups 
d’interès i al conjunt de la societat.   

Per aconseguir-ho les accions s’adreçaran a dos 
tipus de públic:  

- Equips directius, càrrecs entremitjos i 
personal tècnic de les empreses i 
organitzacions catalanes que vulguin 
iniciar-se o aprofundir en matèria de 
responsabilitat social, extenent-la en totes 
les activitats de la cadena de valor. 

- Persones consumidores que vulguin 
incorporar els valors de la responsabilitat 
social en les seves decisions de compra i 
consum. 

 

 

 

Programa mejor, no 
puedoinarme el mundo sin usted». 

Seminaris (8 hores) 

 La Gestió del talent a la pime: retribució 
variable, conciliació, igualtat, participació, a 
Girona (6 i 13 de novembre) 

 Com dialogar amb els grups d’interès, a 
Tarragona (20 i 26 de novembre) 

 La Responsabilitat Social de l’Administració: 
interna i externa a, a Vilafranca del Penedés 
(26 de novembre i 3 de desembre) 

 Igualtat d’oportunitats, a Barcelona (6 i 20 de 
novembre) 

Tallers de sensibilització (4 hores) 

 Bon Govern a l'empresa familiar, a Mataró (5 
de novembre) 

 RSE i pimes alimentàries, a Lleida (19 de 
novembre) 

 Gestió de la cadena de proveïment incorporant 
l’RSE, a Girona (12 de novembre) 

 Territoris Socialment Responsables (aplicat a 
determinat sector, per exemple el turístic), a 
Tortosa (20 de novembre) 

 Com calcular el Retorn social de l'empresa?, a 
Barcelona (26 de novembre) 

Seminaris de sensibilització (2 hores) 

 Consum responsable (4 edicions) 

-  Girona (7 de novembre) 

-  Lleida (14 de novembre) 

-  Tarragona (21 de novembre) 

-  Barcelona (28 de novembre) 

 

Equip docent  

Aposta compta amb un equip de persones 
expertes en el marc de la responsabilitat social i 
amb una llarga trajectòria com a professionals de 
l’assessoria i consultoria.  

 

- Albert Huerta. Formador, assessor i 
consultor en RSE. Soci consultor de Vector 5, 
Excel·lència i Sostenibilitat, SL. 

- Alfred Benavent. Formador, assessor i 
consultor en el sector alimenatri. Promotor de 
NEPEMIAL i professor UOC. 

- Esperanza Picó. Formadora, assessora i 
consultora en RSE i economia verd. Promotora 
de POSEM, SL. 

- Esther Sánchez Ledesma. Formadora, 
assessora i consultora en RSE, especialista en 
igualtats d’oportunitats. Col·laboradora de 
Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat, SL. 

- Josep Maria Canyelles. Formador, assessor i 
consultor en RSE, amb especial orientació a la 
dimensió estratègica i col·laborativa. També 
assessora en estratègia. Soci de Vector 5, 
Excel·lència i Sostenibilitat, SL i promotor de 
Responsabilitat Global 

- Marian Torres. Consultora social. Certificada 
per The SROI Network - NEF (New Economic 
Foundation) London 

- Oriol Tarrats. Formador, assessor i consultor 
en RSE. Soci consultor de Vector 5, 
Excel·lència i Sostenibilitat, SL. 

- Xavier Romea. Consultor especializado en 
empresa familiar. Director Xavier Romea. 
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