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La III jornada Implementar la  RSE: Innovar per crear benestar a les 

organitzacions  està impulsada per l’empresa d’economia social Apunts i la 

Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU, amb la finalitat de 

crear un espai de coneixement i intercanvi en matèria de Responsabilitat Social. 

Enguany aquesta trobada està focalitzada en la necessitat de traslladar la 

innovació al camp del benestar dins les organitzacions, per trobar aliats que 

ens ajudin a trobar noves formes de fer les coses que ens aportin un valor afegit 

concret: anar un pas per davant de la prevenció de la salut física i mental, per crear 

entorns on les persones se sentin bé, es fomenti un estil de vida saludable i alhora es 

considerin part de l’arquitectura de l’empresa. 

Aquest abordament creiem que necessita de nous mètodes, d’invertir en nou 

coneixement, i d’apostar per canviar les coses a través de líders facilitadors de la 

innovació. Per això l’estratègia de Responsabilitat Social participa de manera 

directa en aquesta innovació perquè serà el vehicle pel qual les persones 

se sentin bé en tots els seus aspectes, i se sentin part de la comunitat de 

l’organització, i per tant, donaran el millor i màxim de si mateixes per aconseguir els 

objectius establerts per l’empresa. 

Des de l’empresa d’economia social Apunts i la Càtedra d’Economia Solidària de 

la Universitat Abat Oliba CEU volem contribuir a la creació d’una economia que 

tingui com a objectiu posar en el centre a les persones perquè en l’economia 

actual depenem d’altres persones i del seu benestar per aconseguir les 

nostres pròpies fites. Tornem a reproduir una estructura de Win-Win. Per això el 

focus de l’acció ha d’estar centrat en la generació d’estratègies, programes i accions 

de benestar que hagin tingut èxit gràcies a la innovació organitzativa. L’existència 

d’aquesta jornada té la missió de donar veu a projectes que ja desenvolupen el 

benestar a les organitzacions i que poden ser font d’inspiració i coneixement.

Julio Castillo

Director-Gerent 

d’Apunts

Carmen Parra 

Directora de la Càtedra 

d’Economia Solidària UAO



 9.00h Acreditacions i entrega de documentació

 9.30h  Inauguració de la jornada:

Sra.Carmen Parra,  Directora de la Càtedra d’Economia Solidària UAO CEU

Sr. Julio Castillo, Director Gerent empresa d’economia social Apunts 

Sra. Sara Berbel,  Directora General de Barcelona Activa

 10.00h  Conferència inaugural: Claus de la cultura dels millors llocs   
  per treballar

A càrrec del Sr. Nicolás Ramilo, Director general Great Place to Work Espanya

 10.30h Taula Rodona: Experiència de benestar a les organitzacions 

Modera: Sra. Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà 

>  Roche Diagnostics, Live Well. Find your balance. Emma Hernández, directora 

RR.HH

>  Nestlé, Programa d’Alt rendiment i Benestar. Paco Megías, responsable de 

Selecció i Formació i Desenvolupament. 

>  Aigües de Barcelona, Programa de Benestar Personal. Antoni Amela, director de 

Benestar Personal.

  

 11.00h Pausa cafè 

 11.30h Taller ‘Poc és molt: cóm aconseguir el benestar a la feina a   
  través del coaching’ 

A càrrec de la Sra. Mª Antònia Carmona, coacher i experta en RR.HH

 12.00h  Cloenda i entrega de reconeixements a càrrec del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, en les categories: 

>   Promoció de la Diversitat

>  Innovació Social

>  Valors Socials 

*  El jurat dels reconeixements està format pel Club d’Emprenedors/es de la Universitat Abat Oliba 

CEU, format per alumnes de diferents graus, on es promou l’economia social i la responsabilitat 

social empresarial. 
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