IMPLEMENTACIÓ DE LA

RESPONSABILITAT SOCIAL EN
LES EMPRESES I ENTITATS
DELS TERRITORIS RURALS I PESQUERS
DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

DIJOUS 25 D´OCTUBRE DE 2018 | SALÓ DE LA CIUTADANIA, PLAÇA ESPANYA 22 (LLUCENA)

La responsabilitat social és un sistema
innovador de gestió de les empreses i
organitzacions que s’orienta a
incrementar-ne la competitivitat així
com al foment del desenvolupament
sostenible i la justícia social.
La Comissió Europea, en el llibre verd Fomentar
un marc europeu per a la responsabilitat social
de les empreses, va definir la responsabilitat
social com la integració voluntària, per part de
les empreses, de les preocupacions socials i
mediambientals en les operacions comercials i
les relacions amb els seus interlocutors.
El concepte de responsabilitat social, ha d’entendre’s des de la diversitat dels distints àmbits
materials en què incideix. En aquest sentit, no hi
ha dubte de la naturalesa pluridimensional de la
responsabilitat social que comprèn, com a
mínim, entre altres aspectes, els drets humans,
el comerç just, les pràctiques de treball i d’ocupació òptimes (formació, la diversitat, la igualtat

de gènere, la salut, etc.), la sostenibilitat ambiental , la transparència i la lluita contra la
corrupció.
En aquest context i davant la recent publicació
de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per al foment de la responsabilitat social, la Federació per al Desenvolupament
Territorial de la Província de Castelló (FEDETCAS) organitza amb el suport de la Conselleria
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació una jornada amb l´objecte
de:
Donar a conèixer la RSE als diversos agents
del medi rural i pesquer de la província de
Castelló.
Presentar els principals aspectes de la nova
de llei de foment de la RSE.
Despertar interès en les empreses i entitats
del medi rural i pesquer de la província per
a aplicar pràctiques de RSE.

P ROG R A M A
9´45 – 10´00 h. RECEPCIÓ
D´ASSISTENTS
10´00 - 10´30 h. PRESENTACIÓ

Domingo Giner Beltràn
President de la Federació per al
Desenvolupament Territorial de la Província de
Castelló (FEDETCAS)
David Monferrer Nebot
Alcalde de Llucena

10´30 – 11’15 h. QUÈ POT APORTAR
UNA ESTRATÈGIA DE RSE A LA MEUA
ORGANITZACIÓ?

Juana Maria Rivera-Lirio
Universitat Jaume I (UJI) - Màster Universitari en
Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

I N SC R I PC I Ó

11´15 – 11’45 h. DESCANS
11´45 – 12’30 h. ASPECTES BÀSICS DE
LA NOVA LLEI 18/2018, DE 13 DE JULIOL,
DE LA GENERALITAT, PER AL FOMENT
DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Josep Ochoa Monzó
Director General de Responsabilitat Social i
Foment de l’Autogovern

12´30- 13’00 h. CAS EMPRESARIAL:
Fèlix Segarra
Gerent de CUINATUR

13´00 – 13’30 h. TORN DE PREGUNTES
13:30 h. CLOENDA DE LA JORNADA

Per a procedir a l´inscripció a les jornades cal remetre un correu electrònic a la següent adreça:
info@fedetcas.org indicant nom complet i empresa o entitat.

