
 
 

Promoure la innovació social per mitjà de la 

VI JORNADA ANUAL

Dimecres 20 

ProgramProgramProgramProgramaaaa 

8:30h Inscripcions i cafè de benvinguda

9:15h Col·laboració per a la innovació disruptivaCol·laboració per a la innovació disruptivaCol·laboració per a la innovació disruptivaCol·laboració per a la innovació disruptiva

• Jem Bendell, Jem Bendell, Jem Bendell, Jem Bendell, director de d’Institut

Moltes empreses i organitzacions no governamentals han col·laborat durant més d’una dècada, generant beneficis 
per a totes dues, així com per a les seves metes propostes i els seus beneficiaris .No obstant això, les estadístiques 
mostren tendències negatives en el medi ambient, la desigualtat i la fam, mentre que les dificultats econòmiques 
dominen les estratègies dels governs, les empreses i la societat civil. Malgrat el creixent interès en les col·laboracions, 
corren el risc d’esdevenir irrellevants. Com 
un moment de crisi? Com poden ajudar a resoldre les crisis? Després d’haver treballat en col·laboracions 
(partnerships) durant 17 anys, el professor Bendell descriurà les últime
canvi sistèmic, canviant els marcs del mercat o generant noves innovacions socials que alterin la normalitat 
empresarial. Bendell recorrerà per a la seva exposició al seu llibre, 
emprenedoria social en els diferents mons del luxe i de les divises comunitàries.

• Eugenia BietoEugenia BietoEugenia BietoEugenia Bieto, directora general d’ESADE

• Ignasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi Carreras, director de l’ Institut

11:00h Pausa cafè 

11:30h Tallers i panells paral·lels 

Taller 1.    Col·laboracions per a l’ocupació i la inclusió socialCol·laboracions per a l’ocupació i la inclusió socialCol·laboracions per a l’ocupació i la inclusió socialCol·laboracions per a l’ocupació i la inclusió social

• Leda Stott; Leda Stott; Leda Stott; Leda Stott; directora de l’International Masters in Sustainable Development and Corporate Responsibility de 
Escola de negocis EOI (Madrid

• Anette ScoppettaAnette ScoppettaAnette ScoppettaAnette Scoppetta, cap de la Unitat de Treball i Ocupació 

• Santiago Porto, Santiago Porto, Santiago Porto, Santiago Porto, consultor en temes d’empresa, drets humans i desenvlupament
- Moderador:    Daniel Arenas, Daniel Arenas, Daniel Arenas, Daniel Arenas, professor

Aquest taller interactiu ajudarà a involucrar els diferents stakeholders en mesures sostenibles per promoure 
l’ocupació i la inclusió social. A partir de l’experiència de la Comunitat de Pràctica de Col·laboració en el Fons Social 
Europeu, es compartiran exemples de les iniciative
sector públic, les organitzacions no governamentals, les empreses, els sindicats, les institucions acadèmiques i els 
organismes empresarials, entre d’altres. A continuació es realitzarà u
habilitats i les eines necessàries per iniciar i establir col·laboracions eficaces, amb èmfasi especial en els rols i les 
oportunitats per a les ONG i les empreses
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i cafè de benvinguda 

Col·laboració per a la innovació disruptivaCol·laboració per a la innovació disruptivaCol·laboració per a la innovació disruptivaCol·laboració per a la innovació disruptiva    

d’Institut per al Lideratge i la Sostenibilitat de la University of Cumbria

Moltes empreses i organitzacions no governamentals han col·laborat durant més d’una dècada, generant beneficis 
per a totes dues, així com per a les seves metes propostes i els seus beneficiaris .No obstant això, les estadístiques 

es en el medi ambient, la desigualtat i la fam, mentre que les dificultats econòmiques 
dominen les estratègies dels governs, les empreses i la societat civil. Malgrat el creixent interès en les col·laboracions, 
corren el risc d’esdevenir irrellevants. Com poden les col·laboracions produir un canvi en l’escala i el ritme requerits en 
un moment de crisi? Com poden ajudar a resoldre les crisis? Després d’haver treballat en col·laboracions 
(partnerships) durant 17 anys, el professor Bendell descriurà les últimes col·laboracions que intenten implementar un 
canvi sistèmic, canviant els marcs del mercat o generant noves innovacions socials que alterin la normalitat 
empresarial. Bendell recorrerà per a la seva exposició al seu llibre, Evolving Partnerships
emprenedoria social en els diferents mons del luxe i de les divises comunitàries. 

directora general d’ESADE    

l’ Institut d’Innovació Social d’ESADE    

 

Col·laboracions per a l’ocupació i la inclusió socialCol·laboracions per a l’ocupació i la inclusió socialCol·laboracions per a l’ocupació i la inclusió socialCol·laboracions per a l’ocupació i la inclusió social. . . . *Taller en anglès sense traducció

directora de l’International Masters in Sustainable Development and Corporate Responsibility de 
Madrid)    

cap de la Unitat de Treball i Ocupació del Centre per a la Innovació Social (ZSI)

consultor en temes d’empresa, drets humans i desenvlupament    
professor d’ESADE i Responsable d’Investigació de l’Institut d’Innovació Social

ajudarà a involucrar els diferents stakeholders en mesures sostenibles per promoure 
l’ocupació i la inclusió social. A partir de l’experiència de la Comunitat de Pràctica de Col·laboració en el Fons Social 
Europeu, es compartiran exemples de les iniciatives més rellevants de tot Europa, els col·laboradors de la qual són el 
sector públic, les organitzacions no governamentals, les empreses, els sindicats, les institucions acadèmiques i els 
organismes empresarials, entre d’altres. A continuació es realitzarà un exercici de grup en què s’exploraran les 
habilitats i les eines necessàries per iniciar i establir col·laboracions eficaces, amb èmfasi especial en els rols i les 
oportunitats per a les ONG i les empreses.  

Promoure la innovació social per mitjà de la 

INSTITUT D’INNOVACIÓ SOCIAL D’ESADE 

ESADEFORUM Barcelona 

University of Cumbria (Regne Unit)    

Moltes empreses i organitzacions no governamentals han col·laborat durant més d’una dècada, generant beneficis 
per a totes dues, així com per a les seves metes propostes i els seus beneficiaris .No obstant això, les estadístiques 

es en el medi ambient, la desigualtat i la fam, mentre que les dificultats econòmiques 
dominen les estratègies dels governs, les empreses i la societat civil. Malgrat el creixent interès en les col·laboracions, 

poden les col·laboracions produir un canvi en l’escala i el ritme requerits en 
un moment de crisi? Com poden ajudar a resoldre les crisis? Després d’haver treballat en col·laboracions 

s col·laboracions que intenten implementar un 
canvi sistèmic, canviant els marcs del mercat o generant noves innovacions socials que alterin la normalitat 

Evolving Partnerships, i a la seva pròpia 

traducció    

directora de l’International Masters in Sustainable Development and Corporate Responsibility de 

Centre per a la Innovació Social (ZSI)  (Viena)    

d’ESADE i Responsable d’Investigació de l’Institut d’Innovació Social    

ajudarà a involucrar els diferents stakeholders en mesures sostenibles per promoure 
l’ocupació i la inclusió social. A partir de l’experiència de la Comunitat de Pràctica de Col·laboració en el Fons Social 

s més rellevants de tot Europa, els col·laboradors de la qual són el 
sector públic, les organitzacions no governamentals, les empreses, els sindicats, les institucions acadèmiques i els 

n exercici de grup en què s’exploraran les 
habilitats i les eines necessàries per iniciar i establir col·laboracions eficaces, amb èmfasi especial en els rols i les 



 

Taller 2. La creativitat com a eina per a la coLa creativitat com a eina per a la coLa creativitat com a eina per a la coLa creativitat com a eina per a la co

• Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, periodista i expert en cooperació i el desenvolupament
- Moderadora:    Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE

En aquest taller s’explorarà la capacitat de cadascú per imaginar iniciatives i respostes des de la col·laboració amb la 
finalitat d’abordar algunes de les qüestions plantejades durant la jornada. L’experiència ens demostra que els reptes 
que afrontem són difícils de resoldre quan són ab
escenaris de crisi ens obliguen, sovint, a deixar de banda el raonament purament cognitiu per construir processos 
creatius que ens permetin imaginar els escenaris que encara no hem estat cap

 

Panel 3. Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals 

• Michele Bruni, Michele Bruni, Michele Bruni, Michele Bruni, director de la Unitat de Mercats Agrícoles i Empresa

• Jordi PeixJordi PeixJordi PeixJordi Peix, , , , vicepresident de la 

• Ignasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi Carreras, director de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE

En aquesta sessió, s’analitzarà la dimensió bàsica per generar accions col·laboratives entre les grans organitzacions 
de la societat civil i les empreses. Es necessiten nous models col·laboratius per generar valor compartit entre les 
empreses i la societat per reconfigurar els valors empresarials i donar resposta a les necessitats d’una població cada 
vegada més abundant que ha d’afrontar els desafiaments d’un món en què els recursos són limitats, estan canviant 
els patrons de consum d’aliments i s’està prod
pel que fa a establir partenariats amb les empreses, en aquesta sessió es donaran exemples que demostren que la 
col·laboració i la confiança, com també uns principis, un llenguatge i uns
aconseguir trencar barreres i propiciar un canvi sistèmic i transformacional. 
 
*Els assistents al Panel 3 rebran la publicació Innovación Social: vías para el cambio sistémico 

 

Panel 4. El sector de la El sector de la El sector de la El sector de la tecnologia com a motor de la innovació socialtecnologia com a motor de la innovació socialtecnologia com a motor de la innovació socialtecnologia com a motor de la innovació social

• Ismael PeñaIsmael PeñaIsmael PeñaIsmael Peña, professor de Polítiques Públiques per al Desenvolupament i Estudis de Dret i Ciència Política
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

• Sofía Fernández de MesaSofía Fernández de MesaSofía Fernández de MesaSofía Fernández de Mesa, directora de Responsabilitat i Innovació Social
Inclusion    

• Patricia PólvoraPatricia PólvoraPatricia PólvoraPatricia Pólvora, responsable de
- Moderadora:    Sonia NavarroSonia NavarroSonia NavarroSonia Navarro, directora associada de l’Institut d’Innovació Social

Aquest panel pretén mostrar a través de diferents iniciatives i experiències de èxit, de quina manera el sector 
tecnològic permet a les organitzacions desenvolupar millor la seva tasca i convertir
motivar els empleats, enfortir l’estratègia de RSE
component tecnològic es suma a la col·laboració entre organitzacions de diferents àmbits i sectors 
d’activitat:empreses, ONG, organismes internacionals, sector públic, etc. 

*Els assistents al Panel 4 rebran la publicació 
el suport de Fundación Telefónica. 

 

Sessions plenàries 

13:00h Desmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboracióDesmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboracióDesmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboracióDesmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboració

• Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, Carles Vidal, periodista, expert 

14:00h Dinar de networking 

15:30h CoCoCoCo----innovació: claus per aprendrinnovació: claus per aprendrinnovació: claus per aprendrinnovació: claus per aprendr

• Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, Maria Prandi, investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE

• Juan Cano, Juan Cano, Juan Cano, Juan Cano, director executiu de

16:00h InnovacionsInnovacionsInnovacionsInnovacions    impulsades per impulsades per impulsades per impulsades per 

• Susanne Stormer, Susanne Stormer, Susanne Stormer, Susanne Stormer, vicepresidenta de Gestió Global de la Triple Bottom Line

17:00h Cloenda 

 

 

La creativitat com a eina per a la coLa creativitat com a eina per a la coLa creativitat com a eina per a la coLa creativitat com a eina per a la col·laboració i la innovació sociall·laboració i la innovació sociall·laboració i la innovació sociall·laboració i la innovació social. *Taller 

periodista i expert en cooperació i el desenvolupament     
investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE    

capacitat de cadascú per imaginar iniciatives i respostes des de la col·laboració amb la 
finalitat d’abordar algunes de les qüestions plantejades durant la jornada. L’experiència ens demostra que els reptes 
que afrontem són difícils de resoldre quan són abordats únicament des d’un pla intel·lectual. No obstant això, els 
escenaris de crisi ens obliguen, sovint, a deixar de banda el raonament purament cognitiu per construir processos 
creatius que ens permetin imaginar els escenaris que encara no hem estat capaços de preveure

Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals Col·laboracions per gestionar els reptes locals i globals *Panel en castellà amb traducció en anglès

director de la Unitat de Mercats Agrícoles i Empresa d’Oxfam Regne Unit

de la Fundació Banc dels Aliments (Barcelona)    

, director de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE    

En aquesta sessió, s’analitzarà la dimensió bàsica per generar accions col·laboratives entre les grans organitzacions 
de la societat civil i les empreses. Es necessiten nous models col·laboratius per generar valor compartit entre les 

per reconfigurar els valors empresarials i donar resposta a les necessitats d’una població cada 
vegada més abundant que ha d’afrontar els desafiaments d’un món en què els recursos són limitats, estan canviant 
els patrons de consum d’aliments i s’està produint un canvi climàtic. Basant-se en l’evolució del pensament d’Oxfam 
pel que fa a establir partenariats amb les empreses, en aquesta sessió es donaran exemples que demostren que la 
col·laboració i la confiança, com també uns principis, un llenguatge i uns espais compartits per a la innovació, poden 
aconseguir trencar barreres i propiciar un canvi sistèmic i transformacional.  

*Els assistents al Panel 3 rebran la publicació Innovación Social: vías para el cambio sistémico 

tecnologia com a motor de la innovació socialtecnologia com a motor de la innovació socialtecnologia com a motor de la innovació socialtecnologia com a motor de la innovació social. *Panel en castellà

, professor de Polítiques Públiques per al Desenvolupament i Estudis de Dret i Ciència Política
Catalunya (UOC) 

, directora de Responsabilitat i Innovació Social a Telefónica

, responsable de Comunicació d’Ericsson Response a Ericsson    
, directora associada de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE

a través de diferents iniciatives i experiències de èxit, de quina manera el sector 
tecnològic permet a les organitzacions desenvolupar millor la seva tasca i convertir-se en una eina molt 

enfortir l’estratègia de RSE, obtenir resultats més innovadors, etc. Iniciatives en les que el 
component tecnològic es suma a la col·laboració entre organitzacions de diferents àmbits i sectors 
d’activitat:empreses, ONG, organismes internacionals, sector públic, etc.  

rebran la publicació TIC, desarrollo y negocios inclusivos, de l’Institut d’Innovació Social amb 

Desmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboracióDesmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboracióDesmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboracióDesmuntem mites. Innovació, creativitat i col·laboració 

periodista, expert en Cooperació i Desenvolupament, i actor de teatre    

innovació: claus per aprendrinnovació: claus per aprendrinnovació: claus per aprendrinnovació: claus per aprendre a innovar des de les aliancese a innovar des de les aliancese a innovar des de les aliancese a innovar des de les aliances    

investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE    

director executiu de Semilla Consultores Ltda ( Colòmbia)    

impulsades per impulsades per impulsades per impulsades per stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders 

vicepresidenta de Gestió Global de la Triple Bottom Line de NovoNordisk

Taller participatiu en castellà 

capacitat de cadascú per imaginar iniciatives i respostes des de la col·laboració amb la 
finalitat d’abordar algunes de les qüestions plantejades durant la jornada. L’experiència ens demostra que els reptes 

ordats únicament des d’un pla intel·lectual. No obstant això, els 
escenaris de crisi ens obliguen, sovint, a deixar de banda el raonament purament cognitiu per construir processos 

aços de preveure. 

amb traducció en anglès 

Oxfam Regne Unit    

En aquesta sessió, s’analitzarà la dimensió bàsica per generar accions col·laboratives entre les grans organitzacions 
de la societat civil i les empreses. Es necessiten nous models col·laboratius per generar valor compartit entre les 

per reconfigurar els valors empresarials i donar resposta a les necessitats d’una població cada 
vegada més abundant que ha d’afrontar els desafiaments d’un món en què els recursos són limitats, estan canviant 

se en l’evolució del pensament d’Oxfam 
pel que fa a establir partenariats amb les empreses, en aquesta sessió es donaran exemples que demostren que la 

espais compartits per a la innovació, poden 

*Els assistents al Panel 3 rebran la publicació Innovación Social: vías para el cambio sistémico  

en castellà 

, professor de Polítiques Públiques per al Desenvolupament i Estudis de Dret i Ciència Política a 

Telefónica i Project Manager a M-

ESADE 

a través de diferents iniciatives i experiències de èxit, de quina manera el sector 
se en una eina molt valuosa per 

enir resultats més innovadors, etc. Iniciatives en les que el 
component tecnològic es suma a la col·laboració entre organitzacions de diferents àmbits i sectors 

, de l’Institut d’Innovació Social amb 

NovoNordisk    



 

Jornada lliure d’emissions de carboni

 

Promotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADEPromotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADEPromotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADEPromotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE

     

 

Amb el suport deAmb el suport deAmb el suport deAmb el suport de: : : :             

DataDataDataData: 20 de febrer de 2013 

HoraHoraHoraHora: : : : 9:30h -  16:30h 

LlocLlocLlocLloc: ESADEFORUM Barcelona. Av. Pedralbes 

Per a més informació i inscripcionsPer a més informació i inscripcionsPer a més informació i inscripcionsPer a més informació i inscripcions

Podeu visitar també la nostra pàgina 

 

*La quota d’inscripció a la Jornada Anual és de 35

parcialment en anglès amb interpretació simultània disponible anglès

 
 

Jornada lliure d’emissions de carboni 

Promotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADEPromotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADEPromotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADEPromotors de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE: : : :     

 

            

            

    

    

: ESADEFORUM Barcelona. Av. Pedralbes 60-62, 08034, Barcelona 

Per a més informació i inscripcionsPer a més informació i inscripcionsPer a més informació i inscripcionsPer a més informació i inscripcions: www.innovaciosocial.esade.edu/jornadanual 

nostra pàgina web, el nostre Facebook i el Twitter, així com el blog

ió a la Jornada Anual és de 35€ i inclou totes les activitats previstes i el dinar.

parcialment en anglès amb interpretació simultània disponible anglès-castellà a la majoria de sessions.

blog de l’Institut. 

€ i inclou totes les activitats previstes i el dinar. Acte 

castellà a la majoria de sessions. 


