
Com es mesuren els impactes socials, econòmics i mediambientals 
en les organitzacions?  

3ers #dialegsEntitatEmpresa en l’Economia Circular
 

Data: Dijous, 28 de Març de 2019
Hora: 9.30 h – 14.00 h

Lloc: ESCI-UPF, Sala d’actes (Passeig Pujades, 1, 08003 Barcelona)

 

Jornada de difusió, debat i reflexió conjunta sobre la importància de mesurar els impactes socials, econòmics i 
mediambientals en les organitzacions. Es presentaran diversos exemples d’empreses i entitats que, en el marc de 
l’economia circular, comptabilitzen els seus impactes per avaluar els beneficis de projectes col·laboratius i el seu 
valor generat per a la societat.
 

PROGRAMA
 
9.00 - 9.30 h: Registre

9.30 - 10.00 h: Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de: Xavier Cuadras, Director d’ESCI-UPF; Daniel 
Ortiz, patró del Banc de Recursos i partner de Konsac; i Hble. Sra. MªÀngels Chacón, Consellera d’Empresa i 
Coneixement 

10.00 - 11.00 h: Ponència principal: Com quantificar i comunicar el valor social de les organitzacions? a càrrec 
de GEAccounting (Silvia Ayuso, Directora Acadèmica de la Càtedra Mango d’RSC d’ESCI-UPF, i José Luis Retolaza, 
Professor d’Economia de la Deusto Business School) 
La ponència introduirà el repte que representa establir un sistema de mesurament d’impacte en les organitza-
cions i presentarà els fonaments de la comptabilitat social basada en el càlcul del Valor Social Integrat (VSI).
 
11.00 - 11.30 h: Pausa-cafè-networking
  
11.30 - 12.30 h: Diàlegs (part 1). Mètode VSI

o Formació i Treball, Xavier Puig (Gerent)
o Danone, Borja Lafuente (Sustainability Integration Manager Iberia)
o Ecoembes, Beatriz Aylagas (Responsable de RSC d’Ecoembes) i Silvia Ayuso (Directora Acadèmica de la 
Càtedra Mango d’RSC d’ESCI-UPF)

Moderació a càrrec de Raimon Puigjaner, co-fundador i soci de R4S

12:30 - 13:30 h: Diàlegs (part 2). Altres mètodes 
o Arcasa, Eduard Sunyol (Cap Operacional)
o Banc de Recursos i Deloitte Barcelona. Rosaura Serentill (Directora Fundació Banc de Recursos), Anna 
Fuster (Sòcia Deloitte Sector públic),  i Jordi Silvestre (Consultor Sector públic)

Moderació a càrrec de Lucía Melendo, responsable de Projectes de Sostenibilitat Corporativa de Lavola
 
13:30 - 14:00 h: Conclusions de l’acte a càrrec de Pablo Sánchez (Co-fundador i Soci de R4S) 
Cloenda a càrrec de Jordi Pietx (Gerent d’Ecoembes a Catalunya)
 
14:00 h: Fi de la Jornada

Entrada lliure/Places limitades

Inscripcions a www.bancderecursos.org

Amb la participació de:Amb la col·laboració de:


