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PRESENTACIÓ

Les diferents iniciatives dutes a terme per l’Any Internacional de la 
Biodiversitat i les novetats del Reglament EMAS en relació als indicadors 
bàsics ens plantegen dubtes de cara a com avaluar l’impacte en la biodi-
versitat de les nostres activitats, productes i serveis. Ens demanem com 
interrelaciona la nostra empresa amb l’entorn natural i com podem 
integrar-la de la millor manera possible en aquest entorn.

Independentment de l’entorn on està ubicada una empresa, hi ha moltes 
actuacions, iniciatives i projectes al seu abast que li permeten contribuir 
a la preservació de la biodiversitat. Així mateix, el treball coordinat i la 
relació amb entitats actives en l’àmbit de la preservació del medi natural 
i de la biodiversitat poden beneficiar totes les parts i generar oportunitats 
de col.laboració i d’aprenentatge mutu.

La 2ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya ens ofereix una 
bona oportunitat per conèixer, debatre i compartir experiències entre tots 
els actors implicats.

OBJECTIUS

Els objectius de la jornada son:

Debatre sobre les dificultats que troben les organitzacions alhora 
d’establir i d’avaluar el seu impacte ambiental en termes de 
biodiversitat.
Promoure eines i solucions per facilitar tant l’avaluació de 
l’impacte de l’empresa sobre la biodiversitat com l’adopció 
d’indicadors.
Donar resposta sobre l’adopció de l’indicador bàsic requerit pel 
nou reglament EMAS III (m2).
Exposar exemples d’integració de la gestió de la biodiversitat en 
l’empresa, tant en àmbits amb elevat valor natural com en 
àmbits caracteritzats per una àmplia activitat antròpica.

DESTINATARIS

Responsables de la gestió ambiental d’empreses EMAS o ISO 14001, 
representants d’organitzacions sense ànim de lucre que treballin en el 
sector de la preservació del medi natural i de la biodiversitat. En col.laboració amb:
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29 de Novembre



 
PROGRAMA

 
 
9.15 Registre de participants 

 

9.30 Benvinguda i obertura de la jornada 
Marta Subirà i Roca -   Directora general de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya 
 

9.40 La biodiversitat en el marc dels sistemes de gestió 
ambiental. Identificació d’impactes i indicadors bàsics. 
Marion Hammerl - Fundación Global Nature 
 

10.30 Toda actividad humana depende de la biodiversidad 
... y las empresas no son una excepción. 
 

10.50 Pausa cafè 
 

11.15 Com gestionar i treballar la biodiversitat a l’empresa: 
Els primers passos.  
Stefan Esser – Acciónatura 
 

11.35 Al teu abast: exemples de solucions i iniciatives per 
promoure la biodiversitat a les empreses. 
Millors pràctiques a nivell internacional i local. 
Amanda del Río - Fundación Global Nature 
Francesc Giró – Acciónatura 
 

12.15 La col·laboració empresa – entitats del tercer sector 
ambiental. 
Com fer o no fer les actuacions, desenvolupar sinèrgies i 
establir criteris d’actuació. 
Asun Gil, Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 
 

12.30 La iniciativa CompensaNatura 
Presentació de la iniciativa i opcions  d’adhesió. 
Stefan Esser – Acciónatura 
 

12.50 Precs i preguntes 
 

12.50 I, en el marc de la 2ª Setmana de la Responsabilitat Social a 
Catalunya, continua l’Espai de debat “Territoris Socialment 
responsables” 
 

14.15 Tancament de la sessió 

 
19.30 Cinema. 

Sempre per continuar reflexionant sobre la nostra relació amb 
el medi, tots els assistents estan convidats al pas de la 
pel·lícula “L’era de l’estupidesa” (EEUU 2009). 
 

 
De cara a treballar al màxim sobre la pràctica, es prega als/les 

participants portar a la jornada una relació dels m2 ocupats per 
l’organització, diferenciant en la mida del possible entre superfície 

pavimentada i zones verdes. 
 
 

INSCRIPCIÓ 
 

Entrada lliure prèvia confirmació d’assistència. 
 
Les places per a la participació en la jornada són limitades, la 
inscripció dels participants serà per rigorós ordre d’arribada. 
Per formalitzar la vostra inscripció ompliu el formulari que trobareu en 
aquest enllaç: http://www.setmanarse.cat/inscriu-te-visitant.php  
 

 
CONTACTE I INFORMACIÓ 

 
Per a qualsevol dubte i/o informació, podeu posar-vos en contacte amb 

el Club EMAS (info@clubemas.cat o al telèfon 933188058) 
 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 

 
Palau Robert - Passeig de Gràcia, 107 (Barcelona) 

 
Com arribar-hi: 
 
Bicing: Passeig de Gràcia, 89, Rambla Catalunya, 133.  
Metro: línies 3 i 5, estació Diagonal. 
FGC: línies 6 i 7 estació Provença. 
Autobusos: 6, 7, 15, 16, 17, 22, 24, 28, 33, 34

. 


