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Una nova forma de fer el mateix, juga el teu paper!
Because there’s a new way to do same, take part!



1	 Alimentació
2	 Alvèols	reutilitzables	per	planters
3	 Arts	gràfiques
4	 Banderoles
5	 Botigues	i	quioscos
6	 Bugaderia
7	 Bustiades
8	 Cartutxos	de	tòner	ecològics
9	 Càterings	i/o	servei	d’esdeveniments	
10	 Cortines,	estors	i	mosquiteres
11	 Enclavaments	laborals
12	 Envasats
13	 Espelmes,	fabricació	pròpia
14	 Fabricació	de	mobiliari	urbà	i	disseny
15	 Fabricació	de	matrius	de	termoconfortats
16	 Fabricació	de	palets
17	 Fusta	serrada
18	 Fusteria	d’alumini	
19	 Gestió	i	manteniments	d’espais	naturals	i	d’exteriors
20	 Gestió,	custòdia	i/o	destrucció	de	documents
21	 Hostaleria,	restauració,	oci	i	turisme
22	 Jardineria	i	esbrossats

23	 Lloguer	de	sales
24	 Mailings
25	 Manipulació	a	temperatura	controlada
26	 Manipulats	i	serveis	industrials
27	 Manteniment	i	reformes
28	 Marxandatge,	lots	de	nadal,	regals	d’empresa
29	 Muntatge	de	bicicletes
30	 Muntatges	amb	taulers	i	empostissats
31	 Neteja
32	 Netejadors	d’olors	
33	 Packaging	editorial
34	 Perfumeria	i	cosmètica
35	 Pintures	per	ús	escolar	i	manualitats
36	 Recollida	i	gestió	de	residus
37	 Rentat	de	vehicles
38	 Repartiment	a	domicili	i	distribució
39	 Restauració	de	mobles
40	 Servei	de	pintura	i	senyalització	viària
41	 Teixidors
42	 Vigilància	de	pàrquings
43	 Vivers

Un gran espai de Networking www.businesswithsocialvalue.org



Té com a missió crear un espai fí-
sic (meeting) i un virtual (on-line), 
interactiu i de comunicació, per 
facilitar que companyies mercan-
tils i socials puguin realitzar ne-
gocis amb valor social.

La missió

Inclús al desert hi pots trobar bons mercats.
In the dessert you can find good markets.
Inclús al desert hi pots trobar bons mercats.
In the dessert you can find good markets.

La visió

Una proposta innovadora, que 
genera i que obra possibilitats 
reals de contractació competitiva 
de negoci amb valor social.

Centre 
especial 
de treball 
Icaria Gràfiques

El valor social dels negocis
The social value of business



Identificar i crear noves oportu-
nitats de negoci amb valor social 
que condueixin a més contracta-
ció de productes i serveis. 

Trobar les sinergies que aug-
mentin les relacions entre com-
panyies mercantils i socials.

Els objectius

“La iniciativa del hostel barceloní Inout, gestionat per 

persones amb discapacitat, serà difosa a tot Europa 

a través de la cadena hotelera HUSA, que presideix 

l’empresari Joan Gaspart.”

Meeting

UN ESDEVENIMENT AMB FORÇA, SENSE DESCANS, 
INVITACIONS CONSTANTS A LA PRO ACTIVITAT 

ARE YOU TRENDY?:
Compartim coneixement. NOVES TENDÈNCIES

FACE TO FACE: QUEDEM I PARLEM
Cara a cara: l’oportunitat de negoci per a tots dos. 
Tens deu minuts per fer negoci amb valor social.
Cita’t, vine, compra: busca negoci.
TOTS HI GUANYEN - WIN TO WIN

10X3 DESCUBRIR-SE, COMPARTIR NECESSITATS I 
TROBAR SOLUCIONS
En les taules 10 persones presenten en dos minuts els seus rep-
tes, els altres en 3 minuts intervenen, donen les seves idees, la 
seva opinió, innoven, comparteixen, creen conjuntament nous ne-
gocis, nous mercats, noves maneres, nous projectes i aporten les 
seves solucions.



Palau de Congressos de Catalunya, Av. Diagonal 661-671 · 08028 Barcelona

DIJOUS 13 DE DESEMBRE DE 2012
8:45   Acreditacions
9:00   Welcome de les autoritats, l’Alcalde de Barcelona, Joan Gaspart, Pedro 

Fontana, Pau Relat.
9:30   Com funciona el Business With Social Value? Kika Sauquet.
9:40   Per què prioritzar “negocis amb valor social”? Juan José López Burniol, 

Nuria Chinchilla, vídeos testimoni.
10:15   Coffee.
10:25  Speech, Tom Kennedy.
11:00   10x3 El teu “moment” de glòria, en taules de 10 participants desconeguts 

(1er intercanvi de targetes) que -a proposta de l’animador- es presenten, 
i/o presenten la seva empresa i/o algun aspecte destacable en 3 minuts 
cadascun d’ells. 

 12-13:45 Face to Face, entrevistes de 10 minuts amb cita concertada per Internet.
14:00   Dinar en taules de 10 amb animació per establir noves relacions i rollups.
15:30   Are you trendy? Daniel Levine. 
16:45   10x3 el cercle dels reptes, en taules de 10 participants desconeguts (2º 

intercanvi de targetes) que proposen solucions ràpides en 3 minuts a rep-
tes de cadascun d’ells a proposta de l’animador.

 17:00 -18:50 Face to Face, entrevistes de 10 minuts amb cita concertada per Internet.
18:30   Clausura, President de la Generalitat de Catalunya.

Programa

No ens encantem, ho fem
We don’t wait, we create

L’esdeveniment

Un dia per a que empreses socials i 
mercantils puguem fer negoci, par-
ticipant en propostes àgils i ràpi-
des. Volem provocar idees, encami-
nar diferents temes, tant productius 
com logístics o de compres, aprofi-
tant l’oxigen que aporten els nego-
cis amb valor social.

Mirat’ho!
Check it out!



Inscriu-te,
signa el teu nivell de 
compromís
i obté el dret a 
utilitzar el segell de
Business With
Social Value!!

Photo by Susanna Saez

Persones i organitzacions Ara és la teva oportunitat

Aquest meeting Business With Social Value, Barcelona 2012 ha 
estat possible gràcies a:

 Els HEROIS: Joan Gaspart president del Grup HUSA, Isidre 
Fainé president de La Caixa, Pedro Fontana president de Areas, 
Pau Relat conseller delegat de MAT Holding, i …….., …….,  que 
han buscat les col·laboracions necessaries.

 Els APOSTOLS: Anna Viladas & Lluis Saura de Bufete Roca & 
Junyent, Marc Ricou de Cobega, Victoria-Eugenia Martínez-
Fraile & Ignasí Fainé de AGBAR, Iciar Oliden & José Mª García 
de SABA, Emili Ferrerons de Fira de Barcelona, LLuis Torra de 
Mutua Intercomarcal, Eva Donés de Nike, Joan Vila de Escoles 
Cristianes, Mercé Espinosa & Raquel Losantos de MERS, Amor 
Pujol de AP Marqueting, Carmen Ródenas & Carlos Raventós 
de Grupo Raventós, Victor Bayarri de Créixer, Ramon Pujol de 
Gallo, que han buscat i convidat a participar al I Business With 
Social Value a les persones i organitzacions idonies.

 Els CUINERS: Jordi Pallarés, LLuis Torra, Alex Olabarria, Oriol 
Ros, Ignasí  Ferrer, Alex Casanova, Marta Janer, amb el support 
i coordinació d’en Pep Escolano.

 Els SPEAKERS: Nuria Chinchilla, Tom Kennedy, Daniel Levine,  
Juan José López Burniol.

 
 Les aportacions del: Palau de Congressos de Catalunya, MAT 

Holding, HUSA, Latinia, Areas, Icaria Iniciatives Socials, Barter, 
Inforpress, Clúster Créixer, Grupo Bassat Ogilvy, Kalonia, La 
Caixa ……., ………..,

La idea i els continguts del Business With Social Value son de Mª José 
Pujol & Kika Sauquet que s’han inspirat en el WYSTC Barcelona 2011.

Jo........................................................................................................................................... en representació de 

la Companyia................................................................................ asumeixo fins el nivell.......... de compromís 

dels següents proposats per l’organització BUSINESS WITH SOCIAL VALUE, I PER A QUE CONSTI ho signo a 

Barcelona a.......... de................................... de....................Signa 

Nivells de compromís

Nivell 1
No discriminar negativament en les operacions mercantils de la nostra companyia a organitzacions i empre-

ses amb valor social, que treballin per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.
Nivell 2
Tractar en estricta igualtat de condicions —es a dir, sense desconfiances ni reserves injustificades per aprio-

rístiques—, a l’hora de prendre decisions que tanquin transaccions o negocis, qualsevol operació o oferta que, 

competint amb les efectuades per altres qualssevol organitzacions mercantils, hagi presentat una empresa o 

organització amb valor social que treballi per la inserció laboral de persones amb discapacitat.
Nivell 3
Fomentar, sempre que sigui possible, la concurrència d’almenys una oferta presentada per organitzacions 

i empreses amb valor social que treballin per a la inserció laboral de persones amb discapacitat, entre les 

ofertes presentades per a la realització de transaccions mercantils dins les operacions normals de la nostra 

organització, així com tenir cura que, al’hora de decidir, totes les ofertes siguin tractades amb la més rigorosa 

igualtat segons criteris exclusivament empresarials, és a dir, sense prejutjar negativament una oferta per 

procedir d’una empresa amb valor social.
Nivell 4
Practicar la discriminació positiva de les entitats i empreses amb valor social que treballen per a la inserció 

laboral de persones amb discapacitat, oferint-los, en el procés negociador de les condicions d’un contracte, 

una segona oportunitat perquè igualin-si és que poden-les ofertes presentades en condicions més favorables 

per altres empreses, que no comparteixen la qualificació de negoci amb valor social.
Nivell 5
Excloure com proveïdores, si es disposa d’una altra opció com a mínim igual, a totes aquelles companyies 

mercantils o entitats que discriminin negativament, en les seves operacions mercantils, a les entitats i empre-

ses amb valor social que treballin per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.

Certificado Nº:  0001

María José Pujol Rojo
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Valido hasta:



María José Pujol Rojo, Comitè Organitzador, Mjpujol@businesswithsocialvalue.org
Kika Sauquet Autrán, Comitè Organitzador, Ksauquet@businesswithsocialvalue.org 
Josep Escolano Traver, Project Manager, Jescolano@businesswithsocialvalue.org

www.businesswithsocialvalue.org D
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