XARXA EDUSOST.CAT

JORNADA
“ESTRATÈGIA I CANVI.
COMPETÈNCIES PER A LA
SOSTENIBILITAT A LES
EMPRESES”

Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat
www.edusost.cat
18 de febrer de 2010
Sala d’Actes del Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Generalitat de Catalunya.
Avgda. Diagonal 523 – 525 Barcelona

QUÈ ÉS LA XARXA EDUSOST.CAT
La Xarxa Edusost.cat està integrada per grups de recerca de les universitats
catalanes, empreses, organitzacions socials i institucions públiques.
Des de la universitat s’ha treballat per a la incorporació d’una formació
significativa i rellevant en relació a l’àmbit professional en que els futurs
professionals desenvoluparan la seva activitat. Ara bé, l’acotació d’aquesta
formació no es pot fer només des de la visió acadèmica, sinó en diàleg i
cooperació amb el món empresarial i sindical, especialment per a tot allò
que té a veure amb la gestió.
És important disposar d’espais de debat i intercanvi per generar sinèrgies i
compartir problemes, necessitats i solucions entre els diferents grups
d’interès. Aquest és el motiu de convocar la jornada que us presentem.

OBJECTIUS DE LA JORNADA
L’objectiu general de la jornada és acotar i definir processos
organitzacionals, estratègies empresarials i competències dels professionals,
a més de conèixer per gestionar les possibles reactàncies d’aquests vers el
canvis que això comporta.
Per a tal fi, es tractarà de:
1. Acotar els canvis organitzacionals que ha comportat la implementació de
Sistemes de Gestió Ambientals en organitzacions que han assolit una
acreditació del seu sistema.
2. Definir les principals competències en sostenibilitat que les empreses
necessiten que reuneixin els seus professionals.
3. Generar sinèrgies entre empreses i universitats per facilitar la recerca
sobre casos i en entorns reals
Aquests objectius s’abordaran des de la perspectiva de la realitat
empresarial actual i des de la perspectiva de la formació que s’ofereix a les
universitats catalanes.

A QUI S’ADREÇA
La jornada s’adreça a tots els actors implicats en la presa de decisions
d’establir polítiques ambientals en l’organització, en la definició de les
competències en sostenibilitat necessàries a les empreses (directius,
formadors, patronals i sindicats) i els responsables i agents dels canvis
organitzacionals que això implica.

PROGRAMA
9:00 Inauguració a càrrec del Hble. Francesc Baltasar, Conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Miquel Barceló,
Comissionat de Sostenibilitat UPC i Enric Pol, Coordinador de la Xarxa de
Recerca en Educació per a la Sostenibilitat.
9:30 – 10:30 Conferència de David Uzzell, University of Surrey, UK. La
Sostenibilitat vista per empreses i sindicats del Nord i del Sud.
Presenta Marta Rovira, Envit i membre de la Xarxa Edusost.cat
10:30 - 12:10 Taula rodona patronals i sindicats.
Sostenibilització:promoció empresarial, resistència sindical?
Exigència sindical, resistència patronal?
Processos organitzacionals afectats
Modera Enric Pol, Catedràtic, Director del Departament de Psicologia Social
de la UB i Coordinador del Grup de Recerca en Psicologia
Social, Ambiental i Organitzacional.
Participants:
- Alba Cabañas, Directora del Departament de Medi Ambient de Foment
- Àngel Lozano, Coordinador de Seguretat i Medi Ambient d’AEQT
- Dionís Oña, Secretari de salut laboral d’UGT
- Aurora Huerga, Secretaria de Desenvolupament Territorial de CC.OO
12:10 – 12:30 Pausa Cafè
12:30 – 13:15 Presentació d’experiències d’empreses.
Èmfasi en el Canvi Organitzacional, Formació i Competències
Modera Maria Passalacqua, Club EMAS
• Joaquim Teruel Ortega, Director de l’Àrea de Serveis Generals de
l’Hospital Asepeyo de Sant Cugat
• Elisabet Sesé. Responsable de Finances de Gràficas Ortells SL
• Jordi Bosacoma. Director de Qualitat, Seguretat, Salut i Medi Ambient
de Menzolit Vitoplast S.L
• Martí Puig, Gerent de Cisvasa
13:15 – 14:30 Taula rodona. La Formació com a palanca de canvi:
Carències formatives des de l'empresa, oferta formativa des
de la universitat.
Modera Salvador Garcia, Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i
Organitzacional (PsicoSao), professor UB
Participants:
- Joan Barfull, Director del Departament de Medi Ambient de PIMEC
- Ramon Carulla, Director de RR.HH de Ros Roca en nom de de la Fundació
Fòrum Ambiental
- Víctor Garcia, Cap de Planta. Representant sindical empresa sector químic
- Didac Ferrer-Balas, Centre per a la Sostenibilitat de l’UPC
15:00 Cloenda a càrrec de Maria Comellas, Directora General de Qualitat
Ambiental, Generalitat de Catalunya, Manel Viladevall, Vicerector de
Professorat i Sostenibilitat UB i Enric Pol, Coordinador de la Xarxa de
Recerca en Educació per a la Sostenibilitat i de Psicosao

Amb la collaboració de:
Foment Nacional del Treball, Fundació Fòrum Ambiental,
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Club EMAS,
Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Collegi
d’Economistes de Catalunya.
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