La Càtedra MANGO d’RSC, com a generadora de coneixement, anàlisi i debat al voltant de
l’RSC, presenta el

3r cicle
“Impulsors de l’RSC: compartir per millorar”

El cicle pretén aflorar els reptes dels 
practitioners
, és a dir d’aquelles persones que
tenen la responsabilitat de gestionar les polítiques d’RSC de les organitzacions.
L’objectiu és generar coneixement per a la gestió estratègica de l’RSC i trobar accions i
propostes per millorar la implantació pràctica de l’RSC. En aquesta 3a edició, el cicle se
centra en la visió internacional de l’RSC i proposa reflexionar sobre com gestionar les
relacions amb els grups d’interès en empreses i organitzacions internacionals o amb
voluntat de ser-ho.

DIRIGIT A
Directors i responsables d’RSC d’organitzacions públiques i privades.

METODOLOGIA
Es combinen les ponències a càrrec d’experts del món acadèmic i empresarial amb el
treball pràctic i en grup.

PROGRAMA
Sessió 1 - LA GESTIÓ INTERNACIONAL DE L’RSC
Dimecres, 10 de febrer de 2016, de 10:00 a 14:00 hores
10:00 a 10:15
Benvinguda:
Xavier Carbonell
, Director de la Càtedra MANGO d’RSC
(ESCI-UPF)
Objectius del 3r cicle
“Impulsors de l’RSC”: 

Anna Bolaños
, Sòcia
d’Assessorament, Estratègia i Mediació BGM
10:15 a 11:15
Estratègies internacionals d’RSC: global, local i transnacional; mecanismes de
coordinació i transferència de coneixement; experiències d’èxit.
Daniel Arenas
, Professor titular del Departament de Ciències Socials d’ESADE
11:15 a 11:45
Pausa
11:45 a 13:00
Treball pràctic en grup
13:00 a 14:00
Debat i conclusions
Sessió 2 – GESTIÓ RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT
Dimecres, 9 de març de 2016, de 10:00 a 14:00 hores
10:00 a 11:00
Control de la cadena de producció: seguiment del codi i relacions amb els
proveïdors.
Beatriz Bayo
, Directora de Responsabilitat Social Corporativa de MANGO i
Laura Guiu
, Tècnica de Responsabilitat Social Corporativa de MANGO
11:00 a 11:30
Pausa
11:30 a 13:00
Treball pràctic en grup
13:00 a 14:00
Debat i conclusions

Sessió 3 - 
EXPERIÈNCIES 
WIN-WIN
AMB ELS GRUPS D'INTERÈS
Dimecres, 6 d’abril de 2016, de 10:00 a 14:00 hores
10:00 a 11:00
Identificació d’àmbits d’actuació de proximitat i internacionals, selecció d’entitats
per aliances i projectes, construcció de relacions positives i de col·laboració
mútua.
Mireia Marimon
, Responsable de Responsabilitat Social Corporativa d’ESTEVE
11:00 a 11:30
Pausa
11:30 a 13:00
Treball pràctic en grup
13:00 a 14:00
Debat i conclusions
Sessió 4 – DE L’RSC AL NEGOCI RESPONSABLE
Dilluns, 2 de maig de 2016, 10:00 a 14:00 hores
10:00 a 11:00
Contribució estratègica, funcions i rols de l’RSC: un nou model de gestió,
intrapreneduria social, la rellevància de les mètriques.
Antoni Ballabriga
, Director Global de Negoci Responsable de BBVA
11:00 a 11:30
Pausa
11:30 a 13:00
Treball pràctic en grup
13:00 a 13:45
Debat i conclusions
13:45 a 14:00
Conclusions del 3r cicle
“Impulsors de l’RSC”: S

ilvia Ayuso
, Directora acadèmica
de la Càtedra MANGO d’RSC (ESCI-UPF)

PREU
300 € cicle complet
100 € per sessió
DESCOMPTES
10% per a alumni d’ESCI-UPF
10% per a socis de DIRSE, col·legiats del COAMB i empreses membre de Respon.cat
Curs bonificable per la Fundació Tripartita
AFORAMENT
25 places
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Silvia Ayuso
93 295 47 10 (ext. 222)
silvia.ayuso@esci.upf.edu
LLOC
ESCI-UPF International Business
Passeig Pujades, 1
08003, Barcelona

Amb la coordinació de:

