Taula rodona
“Responsabilitat social corporativa i diversitat a
l’empresa: un benefici per a tothom”
Dia: 22 de novembre del 2016
Horari: d’11.00 a 14.00
Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella
(Ramon Trias Fargas, 25-27). Sala de graus Albert Calsamiglia
Descripció
Aquesta taula rodona pretén abordar un tema desatès en els nostres debats polítics
i socials, i que és de summa importància: la inclusió dels joves d’origen immigrant
al mercat laboral, amb la participació activa de les empreses com a part de la seva
responsabilitat
social
corporativa
(RSC).
Com definir i enfocar a la pràctica la responsabilitat social de les empreses a
Catalunya en matèria de joves i immigrants és un tema que, probablement,
necessitaria més temps. Però, des del GRITIM-UPF, es vol promoure aquest debat
social i polític convidant membres dels sectors implicats. Es proposarà també
aprofundir en la perspectiva dels avantatges de la diversitat animant a discutir fins
a quin punt les accions encaminades a incorporar aquest grup de població en risc
d’exclusió pot comportar un benefici que va més enllà de l’RSC.
La taula constitueix una acció per cloure el projecte premiat per UPF Solidària a la
Fundació Comtal, en el marc del Programa de Responsabilitat Social de la
Universitat, amb el suport del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració
(GRITIM-UPF). També forma part del projecte Horizon 2020 - Diasporalink, que
explora l’empresariat immigrant com a actor important per al desenvolupament
dels països d’origen.

Programa
11.00 h Benvinguda, a càrrec de Ricard Zapata-Barrero (GRITIM-UPF)
11.15 h Programa “No vull quedar-me enrere” (Fundació Comtal):
• Ainara García, responsable de comunicació
• Ferran Rofin, coordinador del Servei d’Assessorament Jurídic
• Beth Hinojosa, coordinadora de l’àrea d’inserció laboral
12.00 h Taula rodona
• Josep Maria Lozano, professor del Departament de Ciències Socials
(ESADE)
• Miriam Hatibi, de la Fundació Ibn Battuta
• Pere Ejarque Guillamat, assessor de RSC (Patronal de la CECOT)
• Carles Bertran Bruguera, responsable d’immigració de CCOO de
Catalunya i director de CITE
13.30 h Cloenda, a càrrec de Mònica Figueras, vicerectora de
Responsabilitat Social i Promoció de la UPF

Aquesta activitat rep el suport de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.
Des del GRITIM-UPF expedirem certificats a tots aquells alumnes que s’hi inscriguin i que hi
assisteixin. Enviament d’inscripcions a: Núria Franco-Guillén (nuria.franco@upf.edu, GRITIMUPF).
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