N REPTE SOCIA
Una iniciativa de la Creu Roja

Jornada “Un Repte Social Empresarial. Inclusió laboral i gestió de
la diversitat, palanques de competitivitat i creació de valor”

OBJECTIUS
A la Creu Roja ens impliquem en l'impuls de la RSE a la societat i volem compartir amb les empreses la
nostra experiència i capacitats per al desenvolupament d'una societat més inclusiva.
Amb aquesta Jornada volem promoure la igualtat d'oportunitats i la gestió de la diversitat en l'ocupació
com a estratègies de generació de valor per a les empreses, i mostrar com la inclusió laboral de persones
en dificultat social pot ser una gran oportunitat per desenvolupar estratègies de RSE.
En els continguts de la Jornada s'inclou la presentació de les principals conclusions obtingudes en taules
de diàleg i tallers de *cocreació realitzats per la Creu Roja Espanyola amb empreses de sis ciutats
espanyoles.

PONENTS
L'obertura de la Jornada serà a càrrec del Sr. Jaime Gregori, Director de Captació de Fons, Col·laboració
amb Empreses i RS de la Creu Roja.

SONSOLES MORALES
Assessora independent d'empreses en matèria de lideratge global, desenvolupament directiu i gestió de la
diversitat. MBA en Administració i direcció d'empreses per la City University of New York, llicenciada en
Ciències Polítiques (especialitat en Relacions Internacionals) i Màster en Administració Pública per la
Universidad Complutense de Madrid.
Actualment és membre del Grup de Promoció de la
Diversitat (integrat per Fundació Diversitat i Grup Alares, entre d’altres), de SIETAR (Society for
Intercultural Education, Training & Research) i EPWN (European Professional Women Network). També és
assessora de la Xarxa Europea d'Experts Socioeconòmics sobre No Discriminació (Comissió Europea).
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JOAN FONTRODONA
Professor d'ètica empresarial i responsabilitat social corporativa a la IESE Business School. President de
EBEN-Espanya (European Business Ethics Network), membre del Academic Board de EABIS (European
Academy for Business and Society). Representant de IESE en The Global Compact, Principles for
Responsible Management Education, and Global Responsible Leadership Initiative.
Soci de Forética i Membre del Comitè de Responsabilitat Social del Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya. Assessor d'empreses i entitats no lucratives en el disseny i implantació de polítiques d'ètica
empresarial i d'accions de responsabilitat social. Col·laborador habitual en mitjans de comunicació
especialitzats i generalistes.

SANDRA PINA
Sòcia i Directora d'Innovació i Coneixement de quiero salvar el mundo haciendo marketing.
Professora associada de l'Institut d'Empresa Business School i Universitat.
Llicenciada i MBA per Esade. Sandra té una àmplia experiència en l'àmbit del màrqueting i especialment en
l'àrea d'innovació, amb més de 14 anys d'experiència en empreses multinacionals del món de gran consum.
Va desenvolupar la seva carrera en Kellogg, el grup Danone i en el grup Prisa com a Directora de
Màrqueting i Vendes, treballant tant a Espanya com a l'estranger.
Actualment centra la seva activitat en el màrqueting de l'àrea social i mediambiental amb vull salvar el món
fent màrqueting, sense deixar d'atendre la seva tasca docent en diverses escoles de negocis i empreses
multinacionals.

MARINA ARNAU
Coordinadora Pla d’Ocupació a Creu Roja Catalunya.
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona.
Experta en temes de Justícia Penal i Serveis Socials per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Va iniciar la seva trajectòria professional al 1987. Des de llavors ha efectuat tasques de gestió en el món
associatiu. I a partir del 1991 entra a formar part de l’estructura de Creu Roja, desenvolupant tasques de
coordinació i gestió, en projectes de formació i d’ocupabilitat.
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AGENDA
9:30

Registre i obertura de jornada
Obertura a càrrec del Sr. Josep Marquès i Baró. President de la Creu Roja a Catalunya

10:00 - 10:25

La Creu Roja i la Responsabilitat Social Empresarial
Sr. Jaime Gregori. Director de Captació de Fons, Col·laboració amb Empreses
i RS de la Creu Roja.

10:25 - 11:05

Taules de diàleg amb empreses: idees força per a la col·laboració
Sra. Sandra Pina

11:05 - 11:45

La inserció laboral de persones en dificultat social, gestió de la diversitat i RSE:
valors tangibles i intangibles
Sra. Sonsoles Morales

11:45 - 12:05

Coffee break

12:05 - 13:00

Taula d'experiències “És possible”: 3 experiències d'empreses que recolzen la inserció
laboral de persones en dificultat social
Rosario Campanales
Responsable de Pisos Aparthotel Sun Club
Rosa Llamas
Directora de RRHH de CLECE
Aina Giral
Coordinadora Programa Avança Fundación Manpower

13:00 - 13:15

Pla d'Ocupació de la Creu Roja a Catalunya. Una eina de treball per a gestionar les
polítiques de diversitat i accessibilitat laboral a les organitzacions
Sra. Marina Arnau

13:15 - 13:55

Ponència de tancament “L'ètica i el repte social de les empreses”
Sr. Joan Fontrodona

13:55 - 14:00

Comiat i tancament de la jornada
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